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“Em momento particularmente difícil, quando o mundo atravessa 

aguda crise de afetividade, e dentro dele o País sofre com seus 

milhões de crianças em abandono de diferentes graus e espécies, a 

consciência de que a paternidade é opção e exercício, e não mercê ou 

fatalidade, pode levar a uma feliz aproximação entre os que têm e 

precisam dar e os que não têm e carecem receber.” 

                                                                                João Baptista Villela 

  



 

RESUMO 

 

 Este trabalho é dedicado ao estudo da equiparação da parentalidade socioafetiva à 

biológica, o que resultou no reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da 

multiparentalidade como instituto jurídico, bem como das consequências daí decorrentes. A 

partir da análise dos princípios informadores do Direito de Família, da crescente 

Constitucionalização do Direito Privado e dos elementos que compõem a parentalidade, foi 

possível observar que se adota, atualmente, nova concepção de parentalidade, a qual tem 

como principal elemento a afetividade e se constitui como uma função a ser exercida. Por 

meio da doutrina e da jurisprudência pátria, bem como, de outros ramos que influenciam o 

Direito de Família, em especial a psicanálise, concluiu-se que o reconhecimento da 

multiparentalidade é um avanço para nossa sociedade, visto que já se tratava de uma 

realidade, a qual, todavia, carecia de proteção, gerando uma série de injustiças. Quanto aos 

efeitos, observou-se que, a despeito de ser necessária atualização legislativa, é possível, 

através do ordenamento existente, resolver os casos concretos e assegurar a jurisdição aos que 

dela necessitam. 

 

Palavras-chave: filiação; afeto; parentalidade socioafetiva; multiparentalidade; efeitos 

jurídicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 This graduation paper is dedicated to the study of the judicial equivalence of socio-

affective and biological parenting, which resulted in the recognition made by the Brazilian 

Federal Supreme Court of multi-parenthood as a legal institute and it’s following 

consequences. Based on the analysis of Family Law principles, the growing influence of the 

Constitution on Private Law and the essential elements of parenting, it was possible to 

observe that a new concept of parenting is adopted: one that is based on affection and 

exercised as a function. Through doctrine and national jurisprudence analysis, as well as other 

branches that influence Family Law, especially psychoanalysis, it has been concluded that the 

recognition of multi-parenthood is an advance for our society, since it was a factual reality, 

which, however, lacked judicial protection, generating a series of injustices. Regarding its 

effects, it was observed that, despite the need for legislative updating, it is possible, through 

the existing system, to solve real cases and ensure the jurisdiction of those who need it. 

 

Keywords: affiliation; affection; socio-affective parenting; multi-parenthood; legal effects. 
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Introdução 

 

O direito brasileiro vem, há algum tempo, passando por significativas mudanças, 

tornando-se mais humanizado e buscando, cada vez mais, adequar-se à realidade. Nesse 

contexto, é possível observar que o conceito de família está em constante mutação e os 

vínculos familiares estão sendo vistos de forma mais ampla, tendo como corolário a 

afetividade.  

Flávio Tartuce aponta que, apesar da falta de previsão expressa na legislação, a 

sensibilidade dos juristas é capaz de demonstrar que a afetividade é um princípio do nosso 

sistema, sendo a solidificação desta nas relações sociais forte indicativo de que a análise 

jurídica não pode restar alheia a este relevante aspecto dos relacionamentos.1 

Paulo Lôbo, por sua vez, afirma que a restauração da primazia da pessoa, nas relações 

de família, na garantia da realização da afetividade e de sua dignidade, é a condição primeira 

de adequação do direito à realidade, sendo tal mudança inevitável.2 

Um reflexo dessas alterações é o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, o que 

só foi possível devido à ideia de que a parentalidade é uma função a ser exercida e não 

meramente uma questão biológica. Como precedente mais representativo dessa tese, tem-se 

João Baptista Villela, que, em 1979, escreveu o artigo “Desbiologização da Paternidade”. A 

jurisprudência, entretanto, demorou algum tempo para incorporar o instituto. 

Mesmo após a incorporação, a parentalidade socioafetiva era vista como inferior à 

biológica, entendendo-se que a segunda deveria sempre prevalecer. Não obstante, 

recentemente, o STF fixou a tese de que a parentalidade socioafetiva é equiparada à biológica, 

não existindo qualquer hierarquia entre as mesmas. Afirma-se, até mesmo, que a primeira 

poderá prevalecer, quando representar o melhor interesse da criança. 

Como consequência da equiparação, em algumas situações, a única solução será a 

multiparentalidade, também chamada de pluriparentalidade, sendo possível superar a 

                                                           
1 TARTUCE, Flavio. O princípio da afetividade no Direito de Família: breves considerações. Revista 

Jurídica Consulex, Brasília, n. 378, p. 28-29, 15 out. 2012. Quinzenal. Disponível em: < 

https://goo.gl/sPRHHx>. Acesso em: 04 jul. 2017. 
2 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Jus navigandi. 2004. Disponível em: < 

https://goo.gl/pdmjno>. Acesso em: 10 jul. 2017 
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necessidade de se fazer uma escolha quase impossível entre um vínculo biológico e um 

socioafetivo, visto serem as relações familiares permeadas de subjetividade.  

Ressalte-se que a multiparentalidade já vinha sendo aceita por alguns tribunais pátrios, 

mas, com a tese fixada no RE 898.060-SC, em repercussão geral, o STF tornou incontroversa 

a equiparação da paternidade socioafetiva à paternidade biológica, abrindo as portas para uma 

série de consequências jurídicas, uma vez que, com o reconhecimento da multiparentalidade, 

devem ser aplicados todos os efeitos jurídicos decorrentes da filiação. 

Portanto, é possível afirmar que o reconhecimento da multiparentalidade no RE 

898.060-SC é um marco, um divisor entre o primeiro momento, no qual os operadores do 

direito apontavam a iminência da multiparentalidade e o segundo momento, no qual se deu o 

efetivo reconhecimento desta, fazendo-se necessário, entretanto, regular as consequências 

jurídicas a fim de evitar situações de desproteção. 

Dessa forma, o presente trabalho busca realizar uma análise da multiparentalidade em 

si e do contexto em que surgiu, bem como abordar as possíveis consequências jurídicas e a 

posição adotada diante destas, em especial no que se refere ao nome, aos alimentos e aos 

direitos sucessórios.  

Cabe mencionar que, diante da inovação com a qual os operadores do direito estão 

lidando e a ausência de normas reguladoras específicas, o tema é de relevante importância e, a 

despeito de o meio acadêmico vir desenvolvendo vasto material, a análise se baseia 

especialmente na jurisprudência dos tribunais pátrios que já foram confrontados com essa 

questão.   

Por fim, o trabalho visa concluir se o referido reconhecimento se trata de um avanço 

para o direito brasileiro, em especial para o Direito de Família, eis que, como qualquer 

mudança, está sujeito às mais diversas avaliações. Nesse sentido, partindo do reconhecimento 

de que o afeto e as consequências de sua interferência no ordenamento jurídico constituem um 

caminho sem possibilidade de retorno que a sociedade brasileira adotou, o desafio agora é o 

de desvendar até onde levará a sociedade.3 

  

                                                           
3CRUZ, Elisa Costa. O Direito de Família, afeto e as consequências de sua interferência no ordenamento 

jurídico.2017. Carta Capital, Justificando. Disponível em: < https://goo.gl/Hm4Aue>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
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Capítulo I – As mudanças da estrutura familiar e as transformações sociais da parentalidade 

 

 O conceito constitucional de família é retirado do artigo 226 da Constituição Federal, 

de cuja interpretação depreende-se que a família é decorrente do casamento civil, da união 

estável entre homem e mulher e da família monoparental.4 

 Todavia, quando nos referimos à família como núcleo essencial, não estamos falando 

de uma família patrimonializada, hierarquizada e matrimonializada, como se entendia até 

1988, mas sim da família tal como ela é hoje: plural.5Isso se dá devido ao fato de todos os 

artigos da Constituição Federal serem interpretados à luz dos princípios que a informam, visto 

se tratar de um sistema. 

 Dentre os princípios constitucionais que influenciam o Direito de Família, pode-se 

citar os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da família, da afetividade 

e do maior interesse da criança e do adolescente, o que faz com que a definição de família seja 

mais ampla. 

 Da mesma forma, o Código Civil, ao regular as relações familiares, também deve ser 

visto através desses valores constitucionais. Christiano Cassettari6 denomina tal fenômeno de 

constitucionalização do Direito Civil. Especificamente em relação ao Direito de Família, aduz 

que o conceito de família é plural, não se podendo admitir a existência de um rol taxativo 

entre as formas de sua constituição, tampouco uma hierarquia entre elas. 

 Portanto, ante a subjetividade característica das relações interpessoais, o direito de 

família se torna, a cada dia, mais diversificado, passando a abarcar as mudanças estruturais da 

família. Tais mudanças decorrem de uma série de fatores, os quais podem ser culturais, 

históricos ou, até mesmo, econômicos. 

  Sobre a questão, Flávia Biroli ensina que: 

                                                           
4 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. Volume Único. 5. ed., atual., e ampl. São Paulo: Editora 

Método, 2015. p. 877. 
5 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/imvD4R >. Acesso em: 27 jul. 2017. p.137. 
6 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. ed., atual., 

e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. p. 28. 
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A família se define em um conjunto de normas, práticas e valores que têm 

seu lugar, seu tempo e uma história. É uma construção social, que 

vivenciamos. As normas e ações que se definem no âmbito do Estado, as 

relações de produção e as formas de remuneração e controle do trabalho, o 

âmbito da sexualidade e afetos, as representações dos papéis sociais de 

mulheres e homens, da infância e das relações entre adultos e crianças, assim 

como a delimitação do que é pessoal e privado por práticas cotidianas, 

discursos e normas jurídicas, incidem sobre as relações na vida doméstica e 

dão forma ao que reconhecemos como família.7 

 

 Portanto, tem-se que família é uma construção social e, como a sociedade vive em 

constante mutação, o direito deve estar aberto às concepções que surgem com o decorrer do 

tempo, não podendo se fechar na letra fria da lei e, consequentemente, ignorar a realidade. 

 Rodrigo da Cunha Pereira8 ressalta que família é um fenômeno cultural e não natural, 

motivo pelo qual pode sofrer variações no tempo e no espaço, sempre se reinventando. Assim, 

a família não pode ser reduzida a um só conceito ou princípio, de maneira que as 

modificações que ela sofre ao longo da História implicam um constante esforço conceitual 

para contemplar as novas relações que se estabelecem. 9 

No mesmo sentido, discorre Flávio Tartuce, afirmando que, ao engessar os arranjos 

familiares sob o fundamento do dogma da unicidade de paternidade e maternidade, faz-se 

uma leitura linear da vida, sendo preciso alargar os horizontes para aprofundar a visão e tornar 

os braços fonte de acolhimento.10 

 

 I.1–A concepção atual de família 

A alteração do padrão de família no Brasil é evidente, sendo tal fato consequência de 

diversos fatores. Isso se dá porque a família, ao mesmo tempo em que é paradigmática de 

outras instituições, dá sustentação à estrutura social, necessitando de suporte. Assim, em 

                                                           
7 BIROLI, Flávia. Família: Novos Conceitos. Coleção o que saber. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. 

p.8. 
8 CASSETTARI, op. cit. p. XV.  
9GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com vistas 

à eficácia e sensibilização de suas relações no Poder Judiciário. 2011. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Direito, Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p.31 
10TARTUCE, Flavio. MULTIPARENTALIDADE. SENTENÇA DO TJDF. JUNHO DE 2014. 2014. 

Blogspot. Disponível em: < https://goo.gl/jWxxCS >. Acesso em: 21 set. 2017. 
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relação direta com a sociedade, sofre suas influências e é, ao mesmo tempo, por ela 

influenciada.11 

Em seu livro "Família: novos conceitos", Flávia Biroli12 analisa, de forma bem 

aprofundada, os fatores que influenciaram as mudanças na concepção de família e as 

transformações ocorridas.  

 A primeira questão colocada pela autora e que deve ser destacada, é que os fatores 

responsáveis pela modificação dos arranjos familiares atuam em conjunto. Partindo desse 

pressuposto, ela cita alguns no decorrer de seu texto, tais como casamentos mais tardios; 

redução ou ausência de filhos; divórcio; a inserção da mulher no mercado de trabalho e, 

consequentemente, a adoção do papel de chefe de família e a independência em relação ao 

homem.  

 Existem, ainda, fatores políticos, em especial no que diz respeito à intervenção do 

Estado nas famílias. Isso porque o ideal de família moderna ganha sentido ao mesmo tempo 

em que se afirmam os ideais da maternidade e da privacidade, todavia, tal privacidade, a 

princípio, dizia respeito à família como entidade e não aos indivíduos que a ela pertenciam13, 

o que possibilitava a intervenção estatal de forma coativa em determinadas situações. 

 A autora explica, ainda, que a principal referência no universo simbólico da 

modernidade é a família burguesa14, na qual os papeis são muito bem definidos, o que, no 

caso da mulher, significa que esta deveria cuidar dos filhos, da casa e do marido, enquanto 

este último assumia o papel de chefe e provedor. 

 Ocorre que, com a incidência dos diversos fatores supramencionados, além de outros 

típicos de cada situação e época, a família deixou de seguir um padrão tão rígido, passando a 

apresentar uma realidade multifacetada15. Como exemplos disso, tem-se o aumento de casais 

sem filhos, de casais homossexuais e de famílias monoparentais. Há um tempo, tais estruturas 

não seriam ao menos consideradas famílias. 

                                                           
11GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com vistas 

à eficácia e sensibilização de suas relações no Poder Judiciário. 2011. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Direito, Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.p.37 
12 BIROLI, Flávia. Família: Novos Conceitos. Coleção o que saber. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. 
13 Ibidem. p. 10-11 
14 Ibidem. p. 12 
15 Ibidem. p. 25. 
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 Atualmente, o que constitui uma família não é o seu papel na sociedade, o seu 

patrimônio ou a estrutura do antigo modelo burguês, mas sim a afetividade de seus membros. 

Abandonou-se a ideia de que a família é um núcleo econômico e de reprodução16, passando a 

ser um núcleo de afeto. 

 Sobre a questão, Rodrigo da Cunha Pereira afirma que: 

O afeto ganhou tamanha importância no ordenamento jurídico brasileiro que 

recebeu força normativa, tornando-se o princípio da afetividade o balizador 

de todas as relações jurídicas da família. Sua importância ressignificou e 

trouxe novos conceitos à ordem jurídica, redefinindo o Direito das Famílias 

como a regulamentação das relações de afeto e suas consequências 

patrimoniais. O afeto para o Direito das Famílias não é apenas um 

sentimento. É uma ação, uma conduta. É o cuidado, a proteção e a 

assistência, especialmente entre pais e filhos, entre cônjuges/companheiros, 

que pode transformar-se em obrigação jurídica. Se a família passou a ser o 

locus do amor, o núcleo de formação do sujeito, sua complexidade e 

intricadas relações, faz surgir novas palavras para instalar, em razão da 

evolução dos costumes, novos significantes. 17 

 Portanto, pode-se considerar como família um núcleo de pessoas que estabelecem um 

vínculo afetivo, que se reconhecem como família e assim se tratam, o que independe de 

vínculos biológicos. 

I.1.1- Os tipos de família 

 A Constituição Federal, como já mencionado anteriormente, traz em seu texto três 

tipos de família, quais sejam a decorrente do casamento, a decorrente da união estável e a 

monoparental. A doutrina18, por sua vez, ao interpretar o artigo 226 da Carta Magna, aponta, 

além dos tipos de família expressos na Constituição, também a família anaparental; a família 

homoafetiva e a família mosaico, também chamada de pluriparental ou recomposta. 

 A família anaparental é aquela sem pais, portanto, conclui-se que a ausência dos pais 

não desconfigura a estrutura familiar. A família homoafetiva é a constituída por pessoas do 

mesmo sexo, tendo em vista que nosso ordenamento reconhece a união homoafetiva, para 

todos os efeitos jurídicos, como entidade familiar. Por fim, a chamada família mosaico, 

pluriparental ou recomposta é aquela que decorre de uma série de casamentos, uniões estáveis 

                                                           
16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/Geh3zX >. Acesso em: 27 jul. 2017. p.14. 
17PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A força das palavras no Direito de Famílias e Sucessões. 2017. Conjur. 

Disponível em: < https://goo.gl/X7JBBw>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
18 TARTUCE, op. cit. p. 877. 
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ou simples relacionamentos afetivos, que vão unindo pessoas de diferentes origens que 

passam a se reconhecer como família19.  

 Vale destacar, todavia, que mesmo ampliando os tipos previstos na Constituição, não é 

possível criar classificações para todos os tipos de família, visto que, considerando o afeto 

como principal elemento formador dessa instituição, diversas estruturas podem surgir. 

 Assim, é de suma relevância a lógica adotada por Rodrigo da Cunha Pereira20. Este, 

partindo da ideia de que, em decorrência da fragmentação e diversificação de experiências de 

vida privada, os modelos familiares ficaram alterados, ao invés de elencar tipos de famílias, as 

divide em três grupos, quais sejam: família conjugal, família parental e família unipessoal, 

apontando que qualquer tipo de família possível estará em um dos grupos.  

Para o autor, família conjugal seria qualquer família que se estabelece a partir de uma 

relação amorosa, na qual estão presentes, além do afeto, o desejo e o amor sexual. Já a família 

parental seria qualquer entidade familiar que se forma por um grupamento de pessoas unidas 

pelos laços de parentesco biológico ou socioafetivo e, por fim, a família unipessoal seria 

qualquer família formada por indivíduos que optam ou são levados a viverem sozinhos, 

deslocados fisicamente dos demais entes a ele ligados por consanguinidade ou afetividade. 

Nesse diapasão, Rodrigo da Cunha Pereira21 destaca que: 

Pouco relevante é a obediência a uma padronização, mesmo porque, quando 

se trata de afeto, isso é impensável. Necessário é compreender que a 

sociedade comporta a pluralidade de família, num movimento histórico, a 

partir das demandas íntimas de cada indivíduo. Ao se relacionar e afeiçoar-

se a alguém, não deveria fazer parte da preocupação da pessoa a titulação 

que será dada a este elo. O importante é verificar se há ali um núcleo 

familiar compondo uma estrutura psíquica, seja com alguém de seu sexo ou 

de sexo oposto, com filhos ou sem eles, para se ter uma nova vivência 

afetiva, não obstante a dor de um rompimento anterior. 

 

Portanto, independentemente da classificação adotada, o importante é reconhecer que, 

como as famílias são formadas por movimentos culturais, é impossível estabelecer estruturas 

rígidas. Isso porque existem inúmeras configurações e, excluí-las da tutela jurisdicional 

violaria toda a lógica constitucional e os princípios que iluminam o Direito brasileiro. 

                                                           
19TARTUCE, op. cit. p. 877. 
20PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/7K4LKD >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 121. 
21Ibidem. p. 121. 
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Ademais, segundo Sérgio Resende de Barros22, para haver família, basta existirem 

cônjuges em sentido amplo, ou seja, pessoas conjugando suas vidas intimamente, por um 

afeto que as enlaça especialmente, quanto aos fins e aos meios de vivência, convivência e 

sobrevivência.  

I. 2- Os Princípios aplicáveis à relação paterno-filial 

 Flávio Tartuce23, ao tratar dos princípios fundamentais do Direito de Família elenca 

nove princípios, quais sejam: princípio da proteção da dignidade humana; da solidariedade 

familiar; da igualdade entre filhos; da igualdade entre cônjuges e companheiros; da não 

intervenção ou da liberdade; do maior interesse da criança e do adolescente; da afetividade; da 

função social da família e da boa-fé objetiva. 

 Rodrigo da Cunha Pereira24, por sua vez, aponta, ainda, dois princípios que não são 

tratados pelo autor supramencionado, quais sejam, o princípio da monogamia e o da 

pluralidade de formas de família, explicando que: 

A partir do “espírito” e dos princípios fundamentais da Constituição da 

República, entre eles o da cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 1º, II 

e III), é que o Direito de Família teve que romper definitivamente com as 

velhas concepções: da ilegitimidade dos filhos, já que todas as formas de 

filiação foram legitimadas pelo Estado; suposta superioridade do homem 

sobre a mulher nas relações conjugais; o casamento como única forma de se 

constituir e legitimar a família. As concepções de inclusão e cidadania 

instalaram-se definitivamente no Direito de Família.25 

 É inegável, portanto, a importância dos princípios para o Direito de Família, sendo 

que, muitas vezes, estes são os responsáveis por abarcar novas realidades antes de o legislador 

regular o tema, ou seja, instigam e impulsionam o aparecimento de novas legislações.26 

 Rodrigo da Cunha Pereira27 aponta, ainda, que se tornou inconcebível construir 

qualquer doutrina, texto normativo ou jurisprudência para o Direito de Família sem que 

estejam contextualizados em uma concepção principiológica. 

                                                           
22 BARROS, Sérgio Resende de. A Ideologia do Afeto. 2002. Disponível em: < https://goo.gl/k3AfxN >. 

Acesso em: 29 ago. 2017. 
23  TARTUCE, op. cit. p. 861. 
24 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/JdHuVU >. Acesso em: 27 jul. 2017.  
25 Ibidem. p.14. 
26 Ibidem. p.15. 
27Ibidem. p.138. 



18 
 

 No presente trabalho, a despeito da relevância de todos os princípios mencionados, em 

apertada síntese, cabe adentrar apenas naqueles que se relacionam diretamente com a relação 

paterno-filial, que é o alicerce do tema tratado. 

 I.2.1- Princípio da proteção da dignidade humana 

 Tal princípio está previsto no artigo 1º, III, da CF/88, sendo um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. Por ser uma cláusula geral, a dignidade humana deve ser 

analisada a partir da realidade do ser humano em seu contexto social e, devido à sua 

importância, fala-se em personalização, repersonalização e despatrimonialização do Direito 

Privado28. 

 Portanto, com o princípio da proteção da dignidade humana, destaca-se o predomínio 

do indivíduo face ao patrimônio, sendo o mesmo efetivado através de diversas garantias: 

moradia; alimentação; educação; saúde etc. 

 Especificamente em relação à ligação do princípio em questão com o Direito de 

Família, tem-se que: 

Uma sociedade justa e democrática começa e termina com a consideração da 

liberdade e da autonomia privada. Isto significa também que a exclusão de 

determinadas relações de família do laço social é um desrespeito aos Direitos 

Humanos, ou melhor, é uma afronta à dignidade da pessoa humana. O 

Direito de Família só estará de acordo e em consonância com a dignidade e 

com os Direitos Humanos a partir do momento em que essas relações 

interprivadas não estiverem mais à margem, fora do laço social.29 

 Assim, ao ignorar a realidade de pessoas que se reconhecem como família, viola-se o 

princípio da dignidade humana, sendo vedado dar tratamento diferenciado às várias formas de 

filiação ou aos vários tipos de constituição de família.30 

 A importância do referido princípio é tamanha que, no RE 898.060, o Ministro Luiz 

Fux o trata como sobreprincípio, apontando que a superação de óbices legais ao pleno 

                                                           
28 TARTUCE, op. cit. p. 863. 
29 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/7i7qe3 >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 71. 
30 Ibidem. p. 72. 
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desenvolvimento das famílias construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios 

indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana.31 

 I.2.2- Princípio da solidariedade familiar 

 Do artigo 3º, I, da CF/88 depreende-se que construir uma sociedade livre, justa e 

solidária é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, decorrendo daí 

o princípio da solidariedade. 

 Ocorre que tal princípio se aplica não somente no plano maior, mas também na esfera 

das famílias, falando-se, assim, em solidariedade familiar, a qual deve abranger todos os 

aspectos, quais sejam, afetivo, social, moral, patrimonial, espiritual e sexual32. 

Paulo Lôbo33 aponta que o princípio da solidariedade nada mais é do que a 

responsabilidade, não só dos poderes públicos, mas também da sociedade e de cada um dos 

seus membros individuais, pela existência social de cada um dos outros membros da 

sociedade. Em suas palavras: 

O princípio da solidariedade incide permanentemente sobre a família, 

impondo deveres a ela enquanto ente coletivo e a cada um de seus membros, 

individualmente. Ao mesmo tempo, estabelece diretriz ao legislador, para 

que o densifique nas normas infraconstitucionais e para que estas não o 

violem; ao julgador, para que interprete as normas jurídicas e solucione os 

conflitos familiares tendo em vista as interferências humanas que encerram, 

sem a dura escolha do tudo ou nada. 

 Assim, o princípio em questão é decorrente da superação do individualismo jurídico, 

migrando para as relações de família devido ao dever imposto à sociedade, ao Estado e à 

família de proteger o grupo familiar, as crianças e adolescentes e os idosos, como se 

depreende dos artigos 226, 227 e 230 da Constituição Federal34. 

 Nesse sentido, tem-se que a família brasileira está funcionalizada como espaço de 

realização existencial das pessoas, em suas dignidades, e como locus por excelência de 

afetividade, cujo fundamento jurídico precípuo é o princípio da solidariedade.35 

 

                                                           
31 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/tbQTgB.>. Acesso em: 14 set.2017. 
32 TARTUCE, op. cit. p. 866. 
33Ibidem. p.1 e 5. 
34Ibidem.p.4. 
35Ibidem.p.9. 
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 I.2.3- Princípio da igualdade entre filhos 

 Consagrado nos artigos 227, § 6º da CF/88 e 1596 do Código Civil, o princípio da 

igualdade entre filhos veda qualquer tratamento discriminatório em relação à filiação, de 

maneira que todos os filhos são iguais perante a lei, havidos ou não no casamento, adotivos, 

havidos por inseminação artificial etc.36 

Dessa maneira, a partir da imposição da igualdade jurídica entre os filhos, a 

Constituição proibiu a abominável conduta de rotular os filhos pela condição dos pais, 

adotando não apenas o princípio da isonomia, mas, sobretudo o da dignidade da pessoa 

humana e estabelecendo os mesmos direitos e qualificações para todos37. 

 A igualdade entre filhos também é fruto da desbiologização da parentalidade e do 

princípio da afetividade38, motivo pelo qual tal princípio deve ser aplicado quando se pensa na 

parentalidade socioafetiva, não se coadunando com a lógica constitucional diferenciar o filho 

biológico do filho socioafetivo. 

 I.2.4- Princípio da não intervenção ou da liberdade 

 Também conhecido como princípio da autonomia e da menor intervenção estatal, o 

referido princípio pode ser extraído do artigo 1513 do Código Civil, o qual veda a 

interferência na comunhão de vida instituída pela família por qualquer pessoa de direito 

público ou de direito privado. 

 Flávio Tartuce39 destaca que o sentido do texto legal é de que o Estado ou o ente 

privado não pode intervir coativamente nas relações familiares, todavia, poderá incentivar 

determinadas condutas através de políticas públicas, como o controle da natalidade e o 

planejamento familiar. Ressalta, ainda, que tal princípio deve ser lido e ponderado perante 

outros princípios. 

                                                           
36TARTUCE, op. cit. p. 867. 
37CASTELO, Fernando Alcântara. A igualdade jurídica entre filhos: reflexo da constitucionalização do 

direito de família.2011. Monografia curso de especialização. Disponível em: < https://goo.gl/EJoPBg >. Acesso 

em: 02 out. 2017. p. 43. 
38 Ibidem. p. 44. 
39TARTUCE, op. cit. p. 868. 
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A intervenção do Estado deve, portanto, apenas e tão somente ter o condão de tutelar a 

família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de vontade e de que seus 

membros vivam em condições propícias à manutenção do núcleo afetivo40.  

 I.2.5- Princípio do maior interesse da criança e do adolescente 

 Também conhecido como princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o 

mandamento em questão tem suas raízes na mudança que ocorreu na estrutura familiar nos 

últimos tempos, eis que se passou a valorizar mais a pessoa humana e a proteger os que se 

encontram em situação de fragilidade, que é o caso da criança e do adolescente.41 

 A efetivação do princípio em questão pode ser encontrada em diversos dispositivos, 

quais sejam, no artigo 226 da Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

12.825/13) e na Convenção Internacional de Haia. Da mesma forma, tem-se os artigos 1583 e 

1584 do Código Civil que, ao regular a guarda durante o poder familiar também visam 

proteger o maior interesse da criança e do adolescente42. 

 Tal princípio é, ainda, um dos fundamentos para o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva e da multiparentalidade, visto que, como aponta o Ministro Luiz Fux43 em seu 

voto, nos tempos atuais, descabe pretender decidir entre a filiação afetiva e a biológica 

quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. 

 I.2.6- Princípio da afetividade 

 O princípio da afetividade é um dos mais significativos para as mudanças que vêm 

ocorrendo no conceito de família e, em especial, para o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva e, consequentemente, da multiparentalidade. 

 O afeto é um elemento essencial a todo e qualquer núcleo familiar, inerente a todo e 

qualquer relacionamento conjugal ou parental. Todavia, não obstante a sua relevância como 

vínculo formador da família, sendo sua presença decisiva e justificadora para a constituição e 

                                                           
40PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/ACWhkm >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 112. 
41PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/UysVGV >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 90. 
42TARTUCE, op. cit. p. 869. 
43 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/Zghf23.>. Acesso em: 14 set.2017. 
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subsistência desta, o afeto deve coexistir com outros elementos, quais sejam, ostensibilidade, 

estabilidade e uma estrutura psíquica. Assim, para que exista uma família, é necessário um 

afeto especial.44 

 Flávio Tartuce45 aponta que, apesar de não constar a expressão afeto do Texto Maior 

como sendo um direito fundamental, pode-se afirmar que ele decorre da valorização constante 

da dignidade humana e da solidariedade, motivo pelo qual o afeto é reconhecido, atualmente 

como o principal fundamento das relações familiares. 

 No mesmo sentido, Rodrigo da Cunha Pereira leciona que a afetividade ascendeu a um 

novo patamar no Direito de Família, de valor e princípio, eis que a família atual só faz sentido 

se for alicerçada no afeto, ou seja, a verdadeira família só se justifica na liberdade e na 

experiência da afetividade.46 

 I.2.7- Princípio da função social da família  

 Nos termos da Constituição, especificamente no artigo 226, a família é a base da 

sociedade, tendo especial proteção do Estado. Dessa forma, tem-se que a família não é mais 

um fim em si mesmo, sendo necessário reconhecer sua função social à própria sociedade47. 

 Como cediço, destaca Flávio Tartuce que as relações sociais devem ser analisadas 

dentro do contexto social e diante das diferenças regionais de cada localidade, já que se trata 

de um meio social para a busca da felicidade na relação com o outro.48 

 Assim, a função social da família se apresenta como núcleo sensível aos anseios da 

coletividade, notadamente os decorrentes da própria evolução que permeia os constructos 

familiares, conferindo respaldo jurídico às novas estruturas apresentadas.49 

 

                                                           
44PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/7EkiZn >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 128/129. 
45TARTUCE, op. cit. p. 870. 
46 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/VEy71y >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 135/136. 
47TARTUCE, op. cit. p. 872. 
48TARTUCE, op. cit. p. 872. 
49RANGEL, Tauã Lima Verdan. A proeminência do princípio da função social da família no ordenamento 

brasileiro. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 115, ago 2013. Disponível em: < https://goo.gl/Zk5Qym>. 

Acesso em: 2 out 2017. 
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 I.2.8- Princípio da pluralidade de formas de família 

 A Constituição Federal de 1988 foi a responsável por romper com a premissa de que a 

família só poderia ser instituída pelo casamento, passando a apresentar também a família 

monoparental e a instituída pela união estável. Dessa forma, abriu espaço para a ideia da 

pluralidade de formas de família. Não obstante, prevalece o entendimento, como já 

anteriormente abordado, de que não se trata de rol taxativo, existindo diversos outros tipos de 

família.   

Nesse sentido, cumpre destacar o desposado por Rodrigo da Cunha Pereira50 em sua 

tese de doutorado: 

É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a 

aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu 

preâmbulo, além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece 

que deve ser assegurado o exercício dos direitos sociais e individuais, bem 

como a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores 

supremos da sociedade. Sobretudo da garantia da liberdade e da igualdade, 

sustentadas pelo macroprincípio da dignidade, é que se extrai a aceitação da 

família plural, que vai além daquelas previstas constitucionalmente e, 

principalmente, diante da falta de previsão legal. 

 Portanto, todos os tipos de família devem ser abraçados pelo ordenamento, sob pena 

de violar o princípio da dignidade humana e toda a sistemática principiológica constitucional. 

      I.3. A Humanização do Processo de Família 

 A intenção do Código de Processo Civil pode ser observada logo em seu artigo 1º, que 

assim dispõe: 

Art. 1o - O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 

conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição 

da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 

Código. 

 

 Como cediço, todo o ordenamento jurídico deve observar as normas constitucionais, 

todavia, ao trazer expressamente esta previsão, o CPC de 2015 visa revolucionar o Processo 

Civil, possibilitando ao intérprete uma abordagem mais aberta, passível de considerar as 

                                                           
50PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do 

Paraná- UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: < https://goo.gl/pPCU6j >. Acesso em: 27 jul. 2017. p. 119. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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mudanças da sociedade, a realidade em si. Ressalte-se que, na codificação processual anterior, 

não havia nenhum dispositivo correspondente, tratando-se, portanto, de uma inovação. 

 Este texto visa assegurar que o Juiz interprete o caso concreto com base na dignidade 

da pessoa humana e demais valores inerentes ao indivíduo e ao Estado Democrático de 

Direito, permitindo que o mundo jurídico se aproxime, cada vez mais, do mundo real.51 

 Além disso, tem-se que a principal ideia do Código de Processo de 2015 é a de 

combater a morosidade, um dos maiores problemas da justiça brasileira, o que foi feito 

especialmente através da tentativa de modernização dos procedimentos e do uso de técnicas 

consensuais de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação.52 

 No que diz respeito ao Direito de Família, tem-se que a preocupação com a velocidade 

da solução dos conflitos é um sinal do fenômeno da humanização do processo de família. Isso 

se dá devido ao reconhecimento de que as pessoas envolvidas precisam resolver a situação o 

mais rápido possível, já que as ações, por envolverem aspectos emocionais, desgastam muito 

as partes. Observa-se, assim, uma maior preocupação com aspectos humanos. 

Rodrigo da Cunha Pereira53, ao abordar a questão, ressalta a importância do fenômeno 

da humanização, apontando que o processo judicial de família é a materialização de uma 

realidade subjetiva: 

O processo de família, devido às suas peculiaridades e particularidades, 

quebra a máxima “o que não está nos autos, não está no mundo”. O que 

orbita fora do processo, o amor e ódio entre as partes, é, na verdade, o que 

determina o desfecho desses processos judiciais. Quando os restos do amor 

vão parar no Judiciário, tecendo verdadeiras histórias de degradação do outro 

em nome de reivindicação de direitos, na verdade estão buscando, na maioria 

das vezes, o tamponamento de seu desamparo estrutural. Por isso, o processo 

judicial de família é a materialização de uma realidade subjetiva. E o novo 

CPC parece ter entendido isso e fez avanços significativos.  

 

 Dentre as mudanças, tem-se a criação de um capítulo específico para as ações de 

família, qual seja, o Capítulo X do título de Procedimentos Especiais (Título III), no qual 

constam os artigos 693 a 699. Tal capítulo disciplina as demandas litigiosas de divórcio, 
                                                           
51ARDENGHE, Marcio. Art. 1 do Novo CPC (Comentado). Jusbrasil. Disponível em: < https://goo.gl/9SeHj1 

>. Acesso em: 19 out. 2017. 
52DIAS, Maria Berenice. As ações de família no novo Código de Processo Civil. 2015. Disponível em: < 

https://goo.gl/JSSWVn>. Acesso em: 25 set. 2017. 
53PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Novo CPC traz impactos significativos no direito de família. 2016. 

Consultor Jurídico. Disponível em: < https://goo.gl/J8ccHi >. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, todavia, o 

referido rol não pode ser visto como exaustivo.54 

Maria Berenice Dias aponta que a referida medida evidencia que o novo Código se 

inspirou no projeto do Estatuto das Famílias, o qual visa excluir o Direito de Família do 

Código Civil, passando a trata-lo como um microssistema.55 

Uma outra mudança importante diz respeito ao fato de que, ante a complexidade das 

relações familiares, o novo código deu importância significativa para a mediação e para a 

atuação de profissionais de diversas áreas, a fim de que possam auxiliar na real resolução dos 

conflitos. Assim, a despeito de a audiência preliminar de conciliação ou mediação existir em 

todos os processos de conhecimento, nas ações de família, o mediador ou conciliador deve 

estar acompanhado de profissional de outras áreas de conhecimento.56 

Outras peculiaridades podem ser citadas. Enquanto no processo de conhecimento o réu 

deve ser citado com 20 dias de antecedência, para a audiência de família, o prazo é de 15 dias, 

não sendo possível a qualquer das partes manifestar desinteresse em sua realização, como é 

facultado nas demais ações.57 

O novo código busca também simplificar os trâmites, visto que, no Direito de Família, 

a maior parte das questões devem ser resolvidas com urgência, o que não era posto em pauta 

no CPC de 1973.  

Uma das alterações muito bem vista pela doutrina diz respeito à citação. 

Diferentemente das demais ações, o mandado deve conter somente os dados referentes à 

audiência, estando desacompanhado da petição inicial. Isso funciona como uma forma de 

evitar o acirramento de ânimos, visando um clima menos litigioso e, consequentemente, a 

maior probabilidade de acordo. Não havendo acordo, o réu recebe a contrafé e começa a fluir 

o prazo de contestação.58 

Como esperado, também são feitas críticas ao Novo Código, podendo-se citar, na 

disciplina do processo de família, o fato de não serem tratadas as ações de alimentos e as que 
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envolvem interesses de crianças e adolescentes, o que ficou para a Lei de Alimentos (Lei n° 

5478/69) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069/90), respectivamente.59 

A despeito das críticas feitas ao CPC de 2015, muitas com fundamentos significativos, 

é impossível não reconhecer o avanço que o mesmo trouxe para o Direito de Família, eis que, 

tornando-se mais humanizado e realista, passou a evidenciar e auxiliar a realidade 

multifacetada das famílias. 

Sobre a questão, Giselle Groeninga60 aponta que o Código de Processo Civil de 2015 

valorizou aspectos da Psicologia no Direito de Família, o que se mostra importante visto que, 

como as ações nesta área são especialmente complexas, se não for compreendida a dinâmica 

psicológica que as anima, essas tendem a se repetir, mudando apenas o objeto.  

Portanto, para que a prestação jurisdicional traga a necessária eficácia para as 

delicadas demandas que tocam esse ramo do direito, se faz necessária a colaboração dos 

operadores do Direito e dos operadores de saúde, sendo o Princípio da Cooperação um dos 

alicerces do Novo Código de Processo Civil, previsto expressamente em seu artigo 6°. 

Tais mudanças e sua importância se dão, em especial, devido ao fato de as estruturas 

familiares estarem em constante mutação, como já explicitado, observando-se a necessidade 

de adequar a área processual à realidade. Portanto, uma legislação processual que está aberta 

às mudanças sociais e culturais se coaduna com a lógica constitucional e com institutos como 

o da multiparentalidade. 

 

 

  

                                                           
59Ibidem 
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Capítulo II – A construção da parentalidade contemporânea 

II.1. A parentalidade como função 

A parentalidade pode ser entendida como o conjunto de fatores biológicos, 

psicológicos e jurídicos que torna um indivíduo pai ou mãe de um outro indivíduo. Portanto, 

afigura-se como um processo de desenvolvimento e aprendizagem, podendo ser concebida 

como um conjunto de tarefas e funções que visa o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e 

social dos filhos.61 

Trata-se do conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência da 

criança no seu papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento pleno, sendo 

que a palavra “parentalidade” é uma derivação do termo original em inglês parenting62. 

Cumpre mencionar que a parentalidade se distingue da noção de paternidade por não 

estar relacionada ao modelo tradicional de família, retirando a ênfase do vínculo biológico e 

dos papéis sociais e enfatizando o processo de construção psíquica e a vincularidade. Isso se 

dá devido ao fato de as noções de paternidade e maternidade não estarem mais conseguindo 

abarcar as diversas formas de papéis parentais.63 

Posto isso, tem-se que, ao nascer, a criança precisa de seus pais para absolutamente 

tudo, já que desconhece como o mundo e seu corpo funcionam. Portanto, ao pensarmos em 

um recém-nascido, fica fácil identificar a função da parentalidade. Ocorre que esta vai muito 

além do suporte material, sendo a responsável pela formação daquele indivíduo que acaba de 

chegar ao mundo, ou seja, deve existir um suporte afetivo e moral.64 

                                                           
61CONCEIÇÃO, Catarina Vargues. Parentalidade. 2016. Knoow.net: enciclopédia temática. Disponível em: < 
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Giselle Groeninga destaca que não existe nenhuma relação na vida que se compare, 

em termos de poder e potência, ao vínculo com a família.65 Isso porque as pessoas que cercam 

aquela criança irão lhe ensinar tudo e influenciar na formação de sua autoestima, de sua saúde 

mental, de seus valores, de sua identidade e de sua personalidade. Os pais, de certa forma, 

modelam seus filhos, devendo a relação paterno-filial ser formada de afeto, eis que, quanto 

mais afeto existir na relação, mais saudáveis serão os vínculos.66 

Corroborando o que foi explicitado, cabe destacar o seguinte trecho:  

Sendo assim, percebe-se que a função da família vai além da manutenção da 

sobrevivência, desse papel de alimento afetivo, pois ainda precisa servir de 

suporte para as ansiedades existenciais dos seres humanos durante o 

processo evolutivo; promover a descendência das experiências acumuladas 

pelas vivencias individuais e coletivas, como também, tangenciam a esfera 

pedagógica de proporcionar o ambiente adequado para a aprendizagem 

empírica que baliza o processo cognitivo do ser humano, bem como facilitar 

o intercâmbio de informações com o meio. Dentre as tarefas que compõem a 

função parental, provavelmente a educação dos filhos seja a mais complexa. 

O processo educativo normalmente se alicerça em determinados valores que 

pais e mães transmitem e procuram que seus filhos internalizem e 

assumam.67 

Não é apenas o nascimento de um filho que determina automaticamente a constituição 

das funções parentais. Estas requerem um processo delicado de reordenamento simbólico, já 

que as funções parentais não estão determinadas pelos aspectos biológicos daqueles que 

constituem as figuras parentais.68 

Um dos precursores no tratamento da separação entre os aspectos biológicos e o fato de 

ser pai ou mãe foi João Baptista Villela, ao abordar o assunto em seu artigo “Desbiologização 

da paternidade”. No referido artigo, o autor destaca que a paternidade, em si mesma, não é um 

fato da natureza, mas um fato cultural69, apontando que:  

Se se prestar atenta escuta às pulsações mais profundas da longa tradição 

cultural da humanidade, não será difícil identificar uma persistente intuição 

que associa a paternidade antes com o serviço que com a procriação. Ou 
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seja: ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de gerar quanto na 

circunstância de amar e servir. 70 

Assim, defende a ideia de que pai ou mãe ou se é por decisão pessoal e livre ou 

simplesmente não se é71, bem como relaciona o processo de esvaziamento biológico da 

paternidade com as transformações pelas quais a família vinha passando à época ao abandonar 

o caráter econômico, social e religioso para se afirmar como grupo de afetividade e 

companheirismo72. 

II.1.1. Os aspectos psicológicos da parentalidade  

Ao falar dos aspectos psicológicos da parentalidade, cabe mencionar que, a despeito 

de a tendência hereditária ao desenvolvimento biológico ser garantida pela natureza, o 

desenvolvimento psíquico sempre será uma conquista, não sendo possível afirmar que o 

psiquismo do bebê irá se formar de modo satisfatório. Todavia, ele não poderá realizar-se sem 

a participação ativa de um ser humano que segure o bebê e cuide dele, o que significa também 

aguentar seus afetos negativos.73 

 A convivência entre pais e filhos tem um papel muito importante na formação psíquica 

dos filhos, decorrendo daí a necessidade de pais presentes. Tal fato serve para corroborar, 

mais uma vez, que ser pai ou mãe consiste em um conjunto de funções assumidas pelos 

indivíduos e não em um vínculo biológico. 

Giselle Groeninga74, em sua tese de doutorado, destaca a importância do papel dos pais 

na formação psicológica dos filhos, lecionando que: 

Como produto das experiências emocionais na interação com aqueles que 

exercem a função materna e paterna, os pais ou quem exerce suas funções, 

desenvolve-se o pensamento e a razão. Assim, afeto e pensamento estão, 

desde sempre, associados, e ganham em complexidade e amadurecimento 

conforme o indivíduo se desenvolve, mas sempre em estrita dependência do 

meio facilitador.   

Observa-se, assim, novamente, a importância da afetividade quando se fala em família 

e, em especial, em parentalidade, o que evidencia o instituto da parentalidade socioafetiva e 
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sua equiparação à biológica, para não dizer sua supremacia, quando esta representar o melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Assim, quando se fala em parentalidade, existe uma relação indissociável com a 

Psicologia, eis que se trata de tema permeado pela subjetividade. Ocorre que, por muito 

tempo, o Direito buscou definir os institutos familiares e resolver os conflitos deles 

decorrentes sem a contribuição de outros ramos, acreditando que as questões deviam ser 

resolvidas da forma mais objetiva possível, separando-se as relações familiares dos 

sentimentos.   

Contudo, em meio às transformações sofridas no Direito de Família e o surgimento de 

relações familiares cada vez mais complexas e plurais, a interação entre o Direito e a 

Psicologia mostrou-se essencial. Destacando a importância da união entre os referidos ramos, 

Giselle Groeninga75 assim discorre:   

Se queremos abordar a complexidade da família, devemos compreendê-la, 

abraça-la, como uma estrutura psicológica, em cuja organização cada um 

ocupa um lugar e, sobretudo, exerce uma função, criando-se, assim, os 

vínculos entre seus integrantes. A família é uma organização marcada pela 

diferença entre as gerações e entre as funções, cuja finalidade é a de proteção 

daqueles que são os mais vulneráveis — crianças, adolescentes e idosos. A 

família é o espaço de realização dos mais fundamentais direitos da 

personalidade. As funções aí exercidas são necessariamente complementares 

e se traduzem no Direito nas questões do estado — de filho, de pai, de mãe, 

parental e conjugal — em que os sujeitos de direito o são em relação aos 

seus pares. Direitos complementares. (...). Assistimos uma crescente 

demanda pela colaboração dos operadores da saúde mental, psicólogos, 

psicanalistas, psiquiatras e assistentes sociais para tentar elucidar e 

encaminhar os sintomáticos impasses levados ao Judiciário. As tentativas de 

acordo, sem a compreensão daquilo que anima os conflitos, têm, cada vez 

mais, levado ao questionamento do dito: “antes um mau acordo do que uma 

boa demanda”. Os ventos sopram em direção a um outro norte, em que não 

só as perícias, mas a conciliação, a mediação e as denominadas práticas 

colaborativas ganham um lugar privilegiado na nobre tarefa em fortalecer e 

restaurar as relações familiares.   

Dessa forma, para que a criança desenvolva plenamente sua personalidade, deve 

crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. Tal questão é 

de tamanha importância, que consta no preâmbulo da Convenção das Organizações das 
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Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, aprovada em 1989 e ratificada pelo Brasil em 

1990, por meio do Decreto n° 99.710.76 

Existe, portanto, uma maior preocupação com o fortalecimento da personalidade dos 

membros da família, com a estrutura psicológica destes e com os vínculos que formam entre 

si, bem como, com o equilíbrio no exercício das funções parentais, muitas vezes perdido ou 

não atingido77, o que evidencia a valorização do aspecto afetivo da família em detrimento do 

aspecto meramente patrimonial. 

II.2. A posse do estado de filho 

A posse do estado de filho não está prevista expressamente em nosso ordenamento 

jurídico, todavia, encontra amplo tratamento na doutrina e na jurisprudência, sendo 

considerada um dos fatos geradores da parentalidade socioafetiva. Isso se dá em função do 

desposado pelo artigo 1605, II do Código Civil, segundo o qual, na falta ou defeito do termo 

de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito, quando 

existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.78 

Assim, a posse do estado de filho está baseada na vontade, no desejo de uma pessoa 

ter outra como se filho fosse79. Sua configuração é realizada através dos clássicos critérios 

relativos à posse do estado de casados, quais sejam: tratamento (tractatus ou tractatio); fama 

(reputatio) e nome (nomen ou nomimatio), os quais são bem delineados pela doutrina e 

mencionados na jurisprudência. 

O tratamento é relativo ao fato de as partes se relacionarem como se fossem unidas 

pelo vínculo de filiação, entre si e perante a sociedade, ou seja, se tratam como pai e filho. Já 

a fama diz respeito à repercussão desse tratamento, que deve ser reconhecido pela sociedade. 

Por fim, o nome relaciona-se ao fato de o indivíduo utilizar o nome daquele que lhe atribui a 

parentalidade, ou seja, quando o filho declarado utiliza o sobrenome do suposto pai, seja o 

nome registral civil ou nome social.80 
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Flavio Tartuce81 destaca, todavia, que este último elemento é complementar e 

acessório, não sendo primordial para que a posse de estado de filho e a consequente 

parentalidade socioafetiva sejam reconhecidas. 

Sobre a questão, Christiano Cassettari82 leciona que a parentalidade que se forma pela 

posse do estado de filho é a aplicação da chamada teoria da aparência sobre as relações 

paterno-filiais, ou seja, trata-se de situação fática que merece tratamento jurídico. 

Nesse sentido, diversos enunciados vêm surgindo sobre o tema, cumprindo destacar os 

seguintes:  

Enunciado n° 7 do IBDFAM: A posse de estado de filho pode constituir a 

paternidade e maternidade. 

Enunciado n° 256 do CJF: A posse do estado de filho (parentalidade 

socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 

Enunciado n° 519 do CJF- art. 1593: O reconhecimento judicial do vínculo 

de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação 

entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que 

produza efeitos pessoais e patrimoniais. 

Enunciado n° 520 do CJF- art.1601: O conhecimento da ausência de vínculo 

e a posse de estado de filho obstam a contestação da paternidade presumida. 

 Da mesma forma entendem os tribunais pátrios, cabendo citar, como exemplo, a 

seguinte jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST 

MORTEM. FILHA DE CRIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAI E MÃE 

REGISTRAL/BIOLÓGICO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. 

EXISTÊNCIA. NATURAL TRATAMENTO DA AUTORA COMO 

FILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pretende a parte apelante a modificação da r. sentença da 

instância a quo para que se reforme a declaração da existência de 

paternidade socioafetiva entre a apelada e os falecidos genitores dos 

apelantes, e determinação de supressão da paternidade biológica e registral, 

bem como a alteração do nome da apelada para contemplar o patronímico 

dos pretendidos pais afetivos, com o que poderia habilitar-se como herdeira 

dos de cujus; 2. Diz respeito a quaestio juris aqui debatida à chamada 

paternidade socioafetiva, conceito relativamente recente na doutrina e 

jurisprudência pátrias, segundo o qual, apartando-se da filiação meramente 

biológica ou natural, e mesmo da filiação civil, pela adoção regular, tem-se o 
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desenvolvimento da relação parental de filiação pelos laços afetivos que se 

podem estabelecer entre pessoas que, entre si e socialmente, se apresentem e 

se comportem como pai/mãe e filho; 3. A jurisprudência, mormente na Corte 

Superior de Justiça, já consagrou o entendimento quanto à plena 

possibilidade e validade do estabelecimento de paternidade/maternidade 

socioafetiva. 4. A consagração da chamada paternidade socioafetiva, na 

doutrina e na jurisprudência, não pode representar a transformação do afeto e 

do amor desinteressado em fundamento para a banalização da relação 

parental de filiação não-biológica, porque a efetiva existência desta, antes de 

tudo, há de decorrer de um ato de vontade, de uma manifesta intenção de 

estabelecimento da paternidade ancorada na densidade do sentimento de 

afeição e de amor pelo outro ente humano. 5. À semelhança do que ocorre 

com a adoção regular, a nosso juízo, há possibilidade de vir a ser 

reconhecido esse vínculo de paternidade afetiva post mortem, mas, de toda 

sorte, deve-se provar que, quando em vida, o pretenso pai não-biológico 

tivesse manifestado o inequívoco desejo de assim ser reconhecido, em 

aplicação analógica do disposto no art. 42, § 5º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 6. A posse do estado de filho, condição que caracteriza a 

filiação socioafetiva, reclama, para o seu reconhecimento, de sólida 

comprovação que a distinga de outras situações de mero auxílio 

econômico, ou mesmo psicológico. Rolf Madaleno cita o nomen, a 

tractacio e a fama como fatores caracterizadores da posse do estado de 

filho (REsp 1189663/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 15/09/2011); 7. O que se comprovou 

nos autos foi o laço sentimental socioafetivo entre a apelada e os de cujus de 

forma declarada e pública. Segundo se extrai dos depoimentos das 

testemunhas, a apelada era tratada publicamente como filha de casal, e 

os chamava de mãe e pai. É dizer que havia, quer na relação privada, 

quer socialmente, a caracterização de uma verdadeira relação paterno-

filial; 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. 

(TJ-DF - APC: 20150510068078, Relator: ROMULO DE ARAUJO 

MENDES, Data de Julgamento: 02/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: 103) (grifei) 

 

II.3. A parentalidade socioafetiva 

 

A filiação é distinguida, pela doutrina, em três critérios, quais sejam, o jurídico, o 

biológico e o socioafetivo. No critério jurídico, tem-se a presunção do vínculo parental 

previsto no Código Civil; no biológico, o vínculo consanguíneo e, no socioafetivo, o exercício 

da função de pai ou mãe, o que independe de vínculo biológico. 83 

                                                           
83FELL, Elizângela Treméa; KUNZLER, Michelle Cristina. A dupla filiação registral como solução para os 

conflitos entre o biológico e socioafetivo e a sua repercussão nos direitos patrimoniais e não patrimoniais 

inerentes à filiação. Ajuris, [s. L.], v. 40, n. 132, p.117-141, dez. 2013. Disponível em: < 

https://goo.gl/nhkDH5>. Acesso em: 18 set. 2017. p.5. 
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 No presente caso, objetiva-se falar do critério socioafetivo, todavia, antes de adentrar 

na parentalidade socioafetiva propriamente dita, a doutrina se dedica a falar sobre o afeto e a 

socioafetividade. 

 Quanto ao afeto, tem-se que se trata de um valor metajurídico, que representa um 

sentimento de afinidade de uma pessoa em relação a outra. Por ser de conteúdo 

essencialmente moral, é incompatível com a normatividade do Direito, mas como valor, 

penetra nas relações sociais.84 Portanto, o afeto se torna norma jurídica a partir da reiteração 

de atos objetivamente considerados que demonstram o vínculo sentimental e a vontade de 

querer o melhor para o outro85. 

Sobre a questão, cumpre citar Sérgio Resende de Barros86, o qual defende a existência 

da chamada ideologia do afeto, apontando que:  

No jogo histórico das ideologias, inevitável na evolução da humanidade, 

sempre uma nova ideologia surge de uma outra à qual supera no sentido do 

progresso da sociedade geral dos seres humanos. Nesse sentido, olhando 

para o presente e para o futuro, deve a ideologia do afeto, que é a positiva, 

substituir a velha ideologia da família patriarcal, parental, patrimonial. Esta 

há muito tempo se tornou ideologia negativa, desde que e na medida em que 

passou a negar, esconder e mascarar a realidade da vida social. 

 

                Paulo Lôbo87 destaca que o afeto, por ser um fato social e psicológico, não 

despertava tanto o interesse do Direito, caracterizado pela normatividade. Todavia, não é o 

afeto em si que deve ser analisado, mas as relações sociais de natureza afetiva que delineiam 

condutas que merecem a incidência de normas jurídicas. Daí decorre a importância do termo 

“socioafetividade”, visto que propicia enlaçar o fenômeno social com o normativo, sendo as 

relações familiares socioafetivas por unirem o fato social (sócio) e a incidência do princípio 

normativo (afetividade)88.  

Posto isso, tem-se que a concepção da socioafetividade começa com a paternidade, 

mas se estende à maternidade e a todos os vínculos de parentesco, sendo sua ideia ampliada 

                                                           
84CRUZ, op.cit. 
85Ibidem 
86 BARROS, Sérgio Resende de. A Ideologia do Afeto. 2002. Disponível em: < https://goo.gl/Y8nWut >. 

Acesso em: 29 ago. 2017. 
87LÔBO, Paulo. Socioafetividade em família e a orientação do STJ: Considerações em torno do REsp 

709.608. 2013. Jus. Disponível em: < https://goo.gl/duqTQC >. Acesso em: 30 ago. 2017. 
88Ibidem 
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para parentalidade socioafetiva89. Esta, embora exista desde sempre, ao receber a referida 

nomeação, ganha nova roupagem e amplia seus horizontes, inclusive, com a ajuda da 

Psicanálise, ao dizer que paternidade e maternidade são funções exercidas90 e não meros 

vínculos biológicos. 

No mesmo sentido, Christiano Cassettari destaca que é pacífica no STJ a extensão dos 

efeitos da parentalidade socioafetiva, não apenas para a hipótese de paternidade, mas também 

de maternidade, sendo a maternidade socioafetiva uma realidade jurisprudencial. Assim, a 

parentalidade socioafetiva é gênero do qual a paternidade e a maternidade socioafetiva são 

espécies. 91 

 A parentalidade socioafetiva é, portanto, o vínculo de parentesco civil entre pessoas 

que não possuem vínculo biológico, mas vivem como se parentes fossem em decorrência do 

forte vínculo afetivo existente.92 Ressalte-se que não é permitido tratamento desigual em 

comparação ao vínculo biológico, não havendo qualquer hierarquia entre a parentalidade 

socioafetiva e a biológica. 

 A doutrina93 aponta alguns requisitos para que seja configurada a parentalidade 

socioafetiva, quais sejam: os laços de afetividade; o tempo de convivência, que faz nascer o 

carinho, o afeto e a cumplicidade e a existência de sólido vínculo afetivo. Cumpre destacar 

que, quanto ao requisito do tempo de convivência, não há uma quantidade específica, todavia, 

quanto maior o tempo, maior a certeza da existência de vínculos afetivos94. 

Essa forma de parentalidade é plenamente reconhecida atualmente, fazendo parte não 

só do mundo dos fatos, mas do mundo do direito. Nesse sentido, cumpre mencionar que, 

recentemente, em 14 de novembro de 2017, o CNJ, através do provimento 63, criou a 

possibilidade de reconhecimento voluntário extrajudicial da paternidade e maternidade 

socioafetiva e sua averbação no Livro “A”.  

Ao falar em parentalidade socioafetiva, é impossível não citar a inovação trazida com 

o referido provimento, entretanto, trata-se de algo muito recente e que ainda será objeto de 

                                                           
89PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A família de Nazaré e a parentalidade socioafetiva. 2015. Disponível em: < 

https://goo.gl/hKQLVA>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
90Ibidem 
91CASSETTARI, op. cit. p. 98. 
92Ibidem. p. 17. 
93Ibidem. p. 31 e 33-34. 
94Ibidem. p. 33. 
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muitos estudos e questionamentos práticos, motivo pelo qual não será abordado com 

profundidade no presente trabalho. 

No mesmo diapasão, buscando demonstrar que a parentalidade socioafetiva é 

plenamente aceita no mundo do direito, tem-se os seguintes enunciados:  

Enunciado n° 6 do IBDFAM: Do reconhecimento jurídico da filiação 

socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à autoridade 

parental. 

Enunciado nº 339 do CJF: A paternidade socioafetiva, calcada na vontade 

livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho. 

 

Deste último enunciado, depreende-se que a parentalidade socioafetiva é irretratável, 

irrevogável e indisponível95, sendo um direito de mão dupla, inerente tanto aos filhos, ao 

garantir a manutenção da parentalidade em uma ação negatória, quanto aos pais, ao garantir a 

manutenção da paternidade ou maternidade no caso do filho desejar investigar sua origem 

biológica96. Tal conclusão decorre da aplicação dos direitos e garantias fundamentais também 

nas relações privadas, em veneração ao princípio da isonomia.97 

Ao defender a tese supramencionada, Christiano Cassettari98 sugere a alteração do 

artigo 1606 do Código Civil, que passaria a apresentar o seguinte texto: 

Art. 1606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, 

passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. 

Parágrafo único. Havendo parentalidade socioafetiva, a ação declaratória de 

paternidade/maternidade poderá ser proposta também pelo pai ou mãe que 

comprove a sua existência.  

Essa forma de parentalidade pode se originar em diversas situações, tais como a posse 

do estado de filho, as adoções de fato e “à brasileira”, filhos havidos fora do casamento, 

havidos por reprodução assistida heteróloga e da relação padrastio e madrastio.99 

Para que seja reconhecida, o supracitado autor100 entende que deve existir o consenso 

entre as partes, consubstanciado no afeto mútuo existente. Ademais, a parentalidade 

                                                           
95Ibidem. p. 36. 
96 Ibidem. p. 18-19. 
97 Ibidem. p. 271, 
98Ibidem. p. 30. 
99 Ibidem. p. 271. 
100 Ibidem. p. 271. 
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socioafetiva pode ser reconhecida post mortem no caso de adoção póstuma ou quando restar 

provado que entre o falecido e o vivo havia convivência afetiva e posse do estado de filho 

apta a autorizar a declaração de sua existência.101 

Ante o exposto, resta evidente que a parentalidade socioafetiva é plenamente 

reconhecida e de suma importância, pois representa exatamente o que é ser pai e mãe, 

constituindo, portanto, uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada 

juridicamente102. Partindo desse pressuposto, surge uma série de efeitos. 

Dentre eles, pode-se citar a extensão da parentalidade com outros parentes de quem a 

reconhece, os alimentos entre parentes socioafetivos, a guarda de filhos socioafetivos, o 

direito de visita, a sucessão, os efeitos registrais, os direitos previdenciários, a inelegibilidade 

etc. 103 Todavia, tem-se como principal consequência do reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva a multiparentalidade, visto que a parentalidade socioafetiva foi equiparada à 

biológica pelo STF, sendo possível, portanto, a concomitância de vínculos.104 

II.4. O reconhecimento da multiparentalidade 

 

 Como supramencionado, o grande paradigma ao se falar em multiparentalidade é a 

decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral sobre o tema (STF, 

RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no seu 

Informativo n. 840), no qual fixou-se a tese de que “a paternidade socioafetiva, declarada ou 

não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada 

na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.105 

 No Recurso Extraordinário em tela, questionava-se a prevalência ou não da 

paternidade socioafetiva sobre a biológica e buscava-se definir quais os efeitos jurídicos 

decorrentes da descoberta da paternidade biológica quando existente vínculo parental 

socioafetivo previamente reconhecido. 

A multiparentalidade é uma realidade que há muito vem evidenciada na sociedade, 

todavia, seu reconhecimento no âmbito do Poder Judiciário é algo bem recente, cabendo 

                                                           
101 Ibidem. p. 272. 
102Ibidem. p. 36. 
103Ibidem. Capitulo 2 
104TARTUCE, op. cit. p. 260. 
105Ibidem. p. 260. 
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destacar que o acórdão do RE 898.060 que acolheu a tese da multiparentalidade foi divulgado 

apenas em 24 de agosto de 2017, ou seja, 11 meses depois do julgamento.106 

 Através da análise da tese aprovada, nota-se que o julgamento do Supremo Tribunal 

Federal não estabeleceu hierarquia entre a paternidade socioafetiva e a biológica, devendo-se 

reconhecer a multiparentalidade como regra.107 

 Para tal, foram utilizados os seguintes fundamentos: o deslocamento do Direito Civil 

para o plano constitucional, ou seja, a constitucionalização do Direito Civil; a dignidade 

humana como sobreprincípio, devendo, portanto, prevalecer; a superação de óbices legais ao 

pleno desenvolvimento da família; o direito à busca da felicidade implícito na Constituição 

Federal, que tem origem no surgimento do conceito moderno de Constituição; o indivíduo 

como centro do ordenamento jurídico-político; a atipicidade constitucional do conceito de 

entidade familiar; a vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação; o 

melhor interesse do descendente e o princípio da paternidade responsável. 

 No referido julgamento, entendeu-se que a compreensão jurídica cosmopolita das 

famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade 

se manifesta.108Assim, a existência de paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade 

o pai biológico109. 

 Nesse sentido, cabe destacar o seguinte trecho do voto do Ministro Luiz Fux110: 

Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não podem 

restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso 

que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os 

vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais 

completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da paternidade 

responsável (art. 226, § 7º). 

A multiparentalidade pode ser considerada como a principal expressão das famílias 

reconstituídas e, por ter sido muito tempo negligenciada pelo Direito, demonstra que as 

transformações sociais e culturais muitas vezes não são acompanhadas pelo mundo 

                                                           
106ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO IBDFAM. Supremo Tribunal Federal divulga acórdão da 

socioafetividade. 31/08/2017. Disponível em: < https://goo.gl/GUxtkU>Acesso em 04 set. 2017. 
107TARTUCE, op cit. p. 267. 
108 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/DSXKaR.>. Acesso em 14 set. 2017. 
109 CASSETTARI, op. cit. p. 190. 
110 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/EVdo7p.>. Acesso em 14 set. 2017. 
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jurídico.111 Portanto, a coexistência de vínculos biológicos e afetivos é perfeitamente viável, 

mostrando-se não apenas como direito, mas como obrigação, de forma a preservar os 

direitos fundamentais de todos os envolvidos.112 

Ressalte-se, todavia, que, como esclarece Christiano Cassettari113, não constitui 

multiparentalidade a hipótese de a pessoa ter duas mães ou dois pais em seu assento de 

nascimento, visto que esta pressupõe três ou mais pessoas no registro de nascimento como 

pais. Assim, aponta que não se pode confundir a multiparentalidade com a adoção conjunta 

por casais homossexuais. 

 A hipótese em que a pessoa tem dois pais ou duas mães no registro de nascimento é 

chamada, pelo autor, de bipaternidade ou bimaternidade114, direito que foi reconhecido, 

primeiramente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2006.115 

 Cumpre mencionar que o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, a sua 

equiparação à parentalidade biológica e, consequentemente, o reconhecimento da 

multiparentalidade configuram um grande avanço na jurisprudência brasileira, não havendo, 

no direito estrangeiro, nada tão avançado como no Brasil, a despeito de existirem diversos 

indícios de parentalidade socioafetiva em muitos países.116 

 Ocorre que nem sempre foi assim. Durante muito tempo a jurisprudência negou o 

reconhecimento dos institutos em questão, podendo-se observar, através da análise 

jurisprudencial, que havia muita divergência em relação à existência da multiparentalidade.  

Em 2009, por exemplo, em regra, não se acolhia a possibilidade de alguém ter dois 

pais ou duas mães, de maneira que o Judiciário impunha uma escolha entre o vínculo 

biológico e o socioafetivo.  

 

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 

                                                           
111KIRCH, Aline Taiane; COPATTI, Lívia Copelli. O reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos 

jurídicos. 2013. Âmbito Jurídico. Disponível em: < https://goo.gl/Qd6LxZ>. Acesso em: 13 set. 2017. 
112ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 

reconhecimento.2014. Jusbrasil. Disponível em: < https://goo.gl/7jmz42 >. Acesso em: 13 set. 2017. 
113 CASSETTARI, op. cit. p. 172. 
114 Ibidem. p. 172. 
115 Ibidem. p. 170. 
116 Ibidem. p. 272. 
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afastar o liame parental em relação ao pai biológico, o pedido afigura-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. (TJ-RS- AC: 70027112192, 

Relator: Des. Claudir Fidélis Faccenda, Data de Julgamento: 

02/04/2009, Oitava Câmara Cível)117(grifei) 

 

Já neste julgado de 2012, mesmo antes do reconhecimento pelo STF, o Tribunal de 

São Paulo reconheceu a maternidade socioafetiva preservando a biológica, em respeito à mãe 

falecida no parto e à sua família. 

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)(grifei) 

 

Seguindo a mesma lógica, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a 

maternidade socioafetiva e determinou a inclusão do nome da mãe socioafetiva, de seus 

ascendentes e de seu patronímico no assento de nascimento da menor, em 2016, também antes 

do julgamento do RE 898.060. 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DECLARATÓRIA DE 

MATERNIDADE. ENTEADA CRIADA COMO FILHA DESDE 1 

ANO E 8 MESES DE IDADE. PLEITO DE INCLUSÃO DO NOME DA 

MÃE SOCIOAFETIVA, DE SEUS ASCENDENTES E DE SEU 

PATRONÍMICO NO ASSENTO DE NASCIMENTO DA MENOR. 

POSSIBILIDADE. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA PROVADA. 

MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE BIOLÓGICA. RESPEITO À 

MEMÓRIA DA MÃE BIOLÓGICA, FALECIDA MENOS DE 1 ANO 

APÓS O PARTO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A filiação 

socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6º da Constituição/88, 

abarca não apenas a adoção em si considerada, como também parentescos de 

origens diversas, conforme sinalizado pelo art. 1.593 do CC/02, além 

daqueles decorrentes da consaguinidade decorrente da ordem natural, de 

forma a contemplar a socioafetivadade surgida como elemento da ordem 

cultural. 2 - O Código Civil, em seu art. 1.593, reconhece a possibilidade de 

                                                           
117 Ibidem. p. 186. 



41 
 

parentesco, e, por óbvio, de filiação, decorrente de outros critérios, 

resguardando a possibilidade de uma origem socioafetiva. 3 - Na hipótese, 

provada a maternidade socioafetiva, seu reconhecimento consiste 

apenas na materialização da realidade fática vivenciada pelas partes, de 

modo que, apesar de a legislação não dispor explicita e detalhadamente 

sobre tal situação, incumbe ao Poder Judiciário assegurar direitos 

decorrentes da peculiaridade de tais casos. 4 - À luz do interesse superior 

da menor, princípio consagrado no artigo 100, inciso IV da Lei nº. 8.069/90, 

impõe-se o reconhecimento da maternidade socioafetiva e respectiva 

averbação do nome da apelante no assento de nascimento da infante para 

conferir-lhe o reconhecimento jurídico que já desfruta de filha da apelante, 

sem prejuízo da manutenção do nome da mãe biológica registral, até mesmo 

para fins de preservação da memória desta, que não teve culpa pelo 

rompimento do vínculo materno-filial, já que veio a falecer antes de a menor 

completar 1 ano de idade. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 

20140310318936 - Segredo de Justiça 0031409-28.2014.8.07.0003, 

Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/07/2016, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/07/2016. 

Pág.: 300/308) (grifei) 

 

  

Portanto, o entendimento firmado atualmente é o de que a preexistência da paternidade 

socioafetiva não impede a declaração judicial da paternidade biológica e vice-versa, com 

todas as consequências dela decorrentes, inclusive as de natureza patrimonial. Corroborando o 

afirmado, cabe citar o Enunciado n° 9 do IBDFAM, segundo o qual: 

 

Enunciado n° 9 do IBDFAM: A multiparentalidade gera efeitos jurídicos. 

 

Todavia, a partir do reconhecimento pelo STF, o problema passou a ser outro. Agora 

há quem negue a aplicação dos efeitos jurídicos que decorrem da multiparentalidade, sob a 

alegação de que não existe legislação vigente para regulá-los. 

Assim, diante dos efeitos jurídicos, surgem novos questionamentos, de maneira que, a 

despeito de ter se tornado indiscutível a possibilidade de concomitância entre vínculos 

biológicos e socioafetivos, ainda existem questões práticas a serem discutidas, cabendo 

analisar a forma como isso vem sendo tratado pelos tribunais pátrios. 
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Capítulo III – Os efeitos jurídicos decorrentes da multiparentalidade 

 

 Como já explicitado, com o reconhecimento da multiparentalidade torna-se possível, 

no mundo do direito, a coexistência de vínculos afetivos e biológicos, decorrendo daí todos os 

efeitos jurídicos inerentes à filiação. Esse entendimento vem sendo adotado pela 

jurisprudência, apontando-se, como exemplo, o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSE 

DO ESTADO DE FILHO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA 

COM A PATERNIDADE BIOLÓGICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1.593, DO 

CÓDIGO CIVIL VIGENTE. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS 

AFETIVO E BIOLÓGICO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. 

PRESERVAÇÃO DA ANCESTRALIDADE. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I – O 

arcabouço normativo pátrio, de índole constitucional, não admite qualquer 

discriminação entre as espécies de parentesco e filiação, tampouco veda a 

coexistência de relações de idêntica natureza, a exemplo da paternidade, por 

não estabelecer graus de hierarquia entre elas. Inteligência do art. 227, § 6º, 

da Constituição Federal, c/c o art. 1.593, do Código Civil. II – Nessa linha de 

intelecção, é forçoso reconhecer o estado de filiação, de natureza afetiva, 

entre indivíduos que se reconheçam como pai e filha, fato comprovado 

pela longa, profícua e pública convivência entre eles (fls. 33/59), sem que 

isso represente, de forma automática, a extinção da paternidade 

biológica, notadamente quando, como na espécie, a vontade dos 

requerentes é uniforme, e direciona-se ao reconhecimento da dupla 

paternidade. III – Exigir, para tanto, que haja efetiva e simultânea 

convivência do filho com ambos os pais, representa indevida intervenção do 

Estado na vida privada, porquanto a relevância da relação pessoal, seja ela 

biológica ou afetiva, não pode ser mensurada, apenas, pelo tempo de 

convívio entre os envolvidos, mas, essencialmente, pelo legítimo interesse 

que estes demonstrem na manutenção dos vínculos estabelecidos, por 

consanguinidade ou afetividade. IV – In casu, é certo que o pai biológico da 

primeira recorrente veio a falecer no ano de 2011 e, conquanto não tivesse 

mantido relação próxima com sua filha, preservou nela o desejo de tê-lo 

como pai, ainda que em sua memória afetiva, elemento mais do que 

suficiente para a manutenção do vínculo consanguíneo, indispensável à 

preservação da ancestralidade e da dignidade da pessoa humana. V – Por 

fim, não se tratando, na origem, de lide de adoção, ou de ação negatória 

de paternidade, mostra-se ilícita a extinção, de ofício, do vínculo 

biológico mantido entre a autora e seu falecido pai, por desbordar, tal 

decisão, dos limites objetivos da demanda (arts. 128 e 460, do CPC). 

Reforma da sentença que autoriza, entretanto, a superação do vício apontado, 

nos termos do artigo 249, § 2º, do CPC. VI – Recurso provido. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0513463-46.2014.8.05.0001, Relator (a): 

Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

02/09/2015 )(TJ-BA - APL: 05134634620148050001, Relator: Dinalva 

Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/09/2015) (grifei) 
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 Trata-se de fato incontroverso, todavia, mesmo após a tese fixada no RE 898.060, 

parte da jurisprudência vem apresentando resistência à aplicação dos referidos efeitos, sob o 

fundamento de que não existe legislação regulamentadora, como se depreende da seguinte 

decisão: 

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL FAMÍLIA. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. MULTIPARENTALIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. Em que pese tenha o STF, ao analisar a Repercussão 

Geral 622, admitido a possibilidade do reconhecimento da 

multiparentalidade, a alteração no registro civil de uma criança 

constando o nome de dois pais é situação não prevista em lei, o que 

impossibilita o reconhecimento da pretensão recursal. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073977670, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: LiselenaSchifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 16/08/2017). (TJ-RS - AC: 70073977670 RS, Relator: 

LiselenaSchifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 16/08/2017, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/08/2017) (grifei) 

Ocorre, que, como bem salienta Maria Berenice Dias118, a todas estas mudanças é 

sensível a Justiça visto que não pode deixar sem resposta quem lhe bate às portas e nem 

consegue aplicar leis velhas a situações novas. Afinal, ausência de lei não significa ausência 

de direitos. 

No mesmo sentido, entende o Ministro Luiz Fux119, que em seu voto no RE 898.060, 

assim destacou: 

A omissão do legislador brasileiro quanto ao reconhecimento dos mais 

diversos arranjos familiares não pode servir de escusa para a negativa de 

proteção a situações de pluriparentalidade. É imperioso o reconhecimento, 

para todos os fins de direito, dos vínculos parentais de origem afetiva e 

biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos 

envolvidos. 

 

 Portanto, a fim de que seja efetivado o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana 

e o melhor interesse dos envolvidos na questão, os Tribunais precisam encontrar soluções 

para aplicar os efeitos jurídicos decorrentes da multiparentalidade, não sendo possível utilizar 

a ausência de leis como pretexto para negar a jurisdição. 

                                                           
118DIAS, Maria Berenice. Família ou famílias? Disponível em: < https://goo.gl/BU4WAH >. Acesso em: 29 

ago. 2017. 
119 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/kfFkhj.>. Acesso em 14 set. 2017. 
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 Partindo desse pressuposto, busca-se, no presente capítulo, tratar de alguns efeitos 

jurídicos decorrentes da multiparentalidade, bem como, da forma como vêm sendo tratados 

pelos Tribunais pátrios, através de uma análise jurisprudencial. Para tal, foram selecionados 

os seguintes efeitos: nome, alimentos e direitos sucessórios. 

III.1. Nome 

 A personalidade é a soma de caracteres da pessoa, ou seja, aquilo que ela é para si e 

para a sociedade.120 Os atributos da personalidade são protegidos pelos direitos da 

personalidade, previstos de forma exemplificativa nos artigos 11 a 21 do Código Civil. Tais 

direitos são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade.121 

 São tidos, ainda, como intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais e vitalícios, 

eis que comuns à própria existência da pessoa e se tratam de direitos subjetivos, inerentes à 

pessoa (inatos), tidos como absolutos, indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis.122 

 Flavio Tartuce123 associa os direitos da personalidade em cinco grandes ícones, quais 

sejam: vida e integridade físico-psíquica; nome da pessoa natural ou jurídica; imagem; honra 

e intimidade. No presente tópico, busca-se tratar do nome.  

O nome tem proteção específica nos artigos 16 a 19 do Código Civil e na Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73)124, sendo um atributo da personalidade e, portanto, 

compreendido no sistema de proteção desta. Do artigo 16 do Código Civil depreende-se que 

toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 

Conforme entendimento universal na doutrina e na jurisprudência, o direito do uso 

do nome do pai pelo filho é direito fundamental e não pode ser vedado, decorrendo do 

Princípio da Dignidade Humana. 125 Assim, quando se fala em parentalidade socioafetiva e 

multiparentalidade, partindo das premissas supramencionadas, conclui-se que o filho tem 

direito a usar o nome de todos os pais, devendo-se averbar no registro civil a realidade dos 

fatos. 

                                                           
120 TARTUCE, op. cit. p.76. 
121 Ibidem. p. 90. 
122 Ibidem. p. 93. 
123 Ibidem. p.90. 
124 Ibidem. p.90. 
125ABREU, op. cit. 
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Nesse sentido, Christiano Cassettari126 defende que a parentalidade socioafetiva, 

depois de reconhecida, deve, obrigatoriamente, ser averbada no registro civil, nos assentos de 

nascimento, casamento e óbito, para ganharem publicidade e conseguirem, de forma mais 

efetiva, a produção de seus efeitos, facilitando a prova dessa questão para os atos do dia a dia. 

Como já explicitado no desenvolvimento do presente trabalho, o reconhecimento da 

multiparentalidade conta com todos os efeitos jurídicos decorrentes da filiação, sendo que o 

registro, com o uso do nome de todos os pais, é o ponto inicial para que os demais efeitos 

possam ser operados. Ou seja, trata-se, além de um direito fundamental, de uma forma de 

facilitar os efeitos práticos futuros, tais como alimentos, direitos sucessórios, previdenciários 

etc. 

 Posto isso, tem-se que o artigo 54, itens 7º e 8º da Lei de Registros Públicos (Lei 

6.015/73), determina que no registro deverão constar os nomes e prenomes dos pais e dos 

avós paternos e maternos, podendo o filho usar o nome de todos, sejam biológicos ou 

socioafetivos.127 

Christiano Cassettari128 aponta que um importante indício da multiparentalidade pode 

ser reconhecido na Lei nº 11.924/2009, que, ao alterar o artigo 57 da Lei nº 6.015/1973, 

passou a permitir a inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta, pelo enteado ou enteada, 

sem retirar o patronímico da família biológica. Assim, a despeito de não falar da inclusão dos 

nomes como pais ou mães, o autor entende que tal alteração serviu de argumento para que 

isso ocorresse na jurisprudência.  

Fazendo um paralelo com a questão da multiparentalidade, a qual foi reconhecida pelo 

STF, mas ainda carece de legislação específica para tratar de seus efeitos, tem-se que a 

questão tratada pela Lei nº 11.924/2009 já havia sido autorizada pelo STJ em 2001, ou seja, 

nove anos antes129. Isso demonstra como o Poder Legislativo tem dificuldade para 

acompanhar o avanço jurisprudencial, corroborando a ideia de que a ausência de legislação 

específica não pode servir de escusa para a inaplicabilidade de progressos.  

Tal atitude perpetua injustiças, como se observa na decisão que segue, na qual o juiz 

reconhece a atitude nobre do pai biológico, que quer registrar seu filho, todavia, não lhe 

                                                           
126 CASSETTARI, op. cit. p. 265. 
127 KIRCH; COPATTI, op. cit. 
128 CASSETTARI, op. cit. p. 267. 
129 CASSETTARI, op. cit. p. 269, 
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concede o direito de fazê-lo ante a existência de vínculo socioafetivo preexistente, o qual, por 

questões lógicas, o filho não tem interesse em desconstituir. Assim, observa-se que a ausência 

de previsão legal serviu como impedimento para que o juiz analisasse se a coexistência dos 

vínculos iria atuar no melhor interesse do descendente, caso em que o registro deveria ser 

alterado para constar o nome dos dois pais. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO 

FORMULADO PELO PAI BIOLÓGICO, CUJO VÍNCULO FOI 

COMPROVADO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 

SOCIOAFETIVO COM O PAI REGISTRAL. DETERMINAÇÃO DE 

REGISTRO CONTENDO NOME DE DOIS PAIS. DESCABIMENTO. 

1. A ação de investigação de paternidade visa o estabelecimento forçado da 

relação jurídica de filiação, havendo flagrante impropriedade terminológica 

na ação proposta, pois o pai biológico reclama a desconstituição do vínculo 

com o pai registral e a retificação do registro civil. 2. Embora louvável a 

preocupação do pai biológico, ficou comprovado, no caso, o 

estabelecimento da paternidade socioafetiva, conferindo validade ao 

vínculo jurídico estabelecido pela via do registro civil, que somente pode 

ser desconstituído no interesse exclusivo do filho, que não teve culpa 

alguma pela situação criada. 3. É totalmente descabida a alteração no 

registro civil de nascimento da criança para que faça constar o nome de 

dois pais, pois constitui situação teratológica, que não pode ser 

convalidada, além de inexistir previsão legal. Recurso provido em parte. 

(Apelação Cível Nº 70069824084, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

27/07/2016). (TJ-RS - AC: 70069824084 RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 27/07/2016, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2016) 

(grifei) 

Ressalte-se que, a despeito de não existir legislação específica para tratar dos efeitos 

da multiparentalidade, atualmente não existe problema para se incluir no assento de 

nascimento, casamento ou óbito o nome de mais de um pai e/ou mãe, devido ao provimento 2 

do Conselho Nacional de Justiça. 

 Nesse sentido, leciona Christiano Cassettari130: 

Com o Provimento 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 27 de abril 

de 2009, que foi alterado pelo Provimento 3, em 17 de novembro de 2009, as 

certidões de nascimento, casamento e óbito foram padronizadas em todo o 

país, ou seja, são iguais em qualquer munícipio, e os campos pai e mãe 

foram substituídos por filiação e os de avós paternos e maternos por, 

simplesmente, avós. Essa padronização foi espetacular para a sociedade em 

razão da aceitação pelo direito da multiparentalidade, pois, dessa forma, a 

pessoa pode ter dois pais e/ou mães, sem que isso cause um embaraço 

registral. 

                                                           
130 Ibidem. p. 267. 
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Portanto, quando o juiz reconhece a existência de socioafetividade, deve determinar a 

expedição de um mandado de averbação endereçado ao registro civil131e, por analogia ao 

previsto no artigo 47, § 4º do ECA em relação a adoção, não constará nenhuma observação no 

registro sobre o ato. 132 

Ademais, a pretensão de alteração do nome é admissível mesmo que o interessado 

ainda não tenha atingido a maioridade, visto que o art. 56 da Lei n. 6.015/73, que exige a 

maioridade, não trata de alterações pela via judicial, mas administrativa, o que não é o caso da 

multiparentalidade reconhecida judicialmente.133 

Ressalte-se que, recentemente, surgiu também o provimento 63, de novembro de 2017, 

que dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade 

socioafetiva, possibilitando, assim, o reconhecimento extrajudicial destas e sua averbação. 

Trata-se de mais uma porta para o registro da multiparentalidade, todavia, por ser algo muito 

recente, não se sabe ainda como repercutirá na prática. 

III.2. Alimentos 

Os alimentos compreendem as necessidades vitais da pessoa, quais sejam, a 

alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros, cujo objetivo é 

a manutenção da sua dignidade. Diante da proteção máxima da pessoa humana, os alimentos 

foram incluídos pela Emenda Constitucional 64/10 no artigo 6° da CF/88 como um direito 

social.134 

Nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos 

existirá quando presentes três requisitos: vínculo de parentesco, casamento ou união estável; 

necessidade do alimentando ou credor e possibilidade do alimentante ou devedor.135 Cumpre 

mencionar que, quando se fala em vínculo de parentesco, inclui-se a parentalidade 

socioafetiva, destacando-se, nesse sentido, o Enunciado n° 341 do CJF/STJ, segundo o qual:  

Enunciado n° 341 do CJF/STJ: Para os fins do art. 1.696, a relação 

socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. 

                                                           
131 Ibidem. p. 267. 
132KIRCH; COPATTI, op. cit. 
133TARTUCE, Flavio. MULTIPARENTALIDADE. SENTENÇA DO TJDF. JUNHO DE 2014. 2014. 

Blogspot. Disponível em: < https://goo.gl/rbxsu1 >. Acesso em: 21 set. 2017. 
134 TARTUCE, op. cit. p. 1002. 
135 Ibidem. p. 1002. 
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No caso da multiparentalidade, utiliza-se a mesma lógica, de forma que a obrigação 

alimentar é aplicada tanto à parentalidade biológica quanto à afetiva, sem se perder de vista 

os requisitos supramencionados. Ademais, como a prestação de alimentos é recíproca, tanto 

todos os pais poderão prestar alimentos ao filho, bem como este poderá prestar alimentos a 

todos os pais.136 

Como aponta Flávio Tartuce137, um dos pilares da pensão alimentícia é princípio da 

solidariedade familiar, de maneira que, se a pessoa possuir mais de um pai ou mais de uma 

mãe, natural que o dever ao pensionamento alimentar seja estendido a todos. 

Assim, os pais/mães biológicos e afetivos seriam credores e devedores de alimentos 

em relação ao filho, visto que toda regra que concede bônus obriga a assunção de ônus138, 

respeitando-se, obrigatoriamente, o binômio possibilidade/necessidade e aplicando-se as 

regras ordinárias já previstas, de forma a abranger os múltiplos envolvidos.139 

Uma questão que deve ser abordada é a que diz respeito à escusa de pagar alimentos 

diante do reconhecimento do vínculo socioafetivo ou biológico preexistente. Sobre a 

questão, cumpre apontar que um dos princípios que regem o direito de família é o da 

parentalidade responsável, ademais, os alimentos servem para garantir ao alimentando o 

mínimo existencial, motivo pelo qual a preexistência de um vínculo não é suficiente para 

afastar a obrigação alimentícia, já que é reconhecida a possibilidade de os vínculos 

biológicos e socioafetivos coexistirem. 

A controvérsia que gerou o RE 898.060, responsável pelo reconhecimento da 

multiparentalidade a partir da equiparação da parentalidade socioafetiva à biológica, versava 

exatamente sobre essa questão, visto que foi a plenário quando um pai biológico interpôs 

o recurso extraordinário em face da decisão do TJ/SC, que, em sede de Embargos 

Infringentes, estabeleceu responsabilidades ao genitor, como o pagamento de alimentos,  

ainda que houvesse o pai socioafetivo.140 

                                                           
136KIRCH; COPATTI, op. cit. 
137TARTUCE, Flavio. MULTIPARENTALIDADE. SENTENÇA DO TJDF. JUNHO DE 2014. 2014. 

Blogspot. Disponível em: < https://goo.gl/n7MeQt >. Acesso em: 21 set. 2017. 
138 CASSETTARI, op. cit. p. 260. 
139KIRCH; COPATTI, op. cit. 
140GUILHERME, Luiz Fernando de Almeida; ROCHA, Carolina Alves de Oliveira; NUNES, Nathalia. O 

reconhecimento da dupla paternidade pelo STF e seus reflexos. 2016. Migalhas. Disponível em: < 

https://goo.gl/w31FUu >. Acesso em: 21 set. 2017. 
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 O relator, Ministro Luiz Fux, manteve o acórdão de origem que reconheceu os efeitos 

jurídicos do vínculo genético relativos ao nome, alimentos e herança, cabendo destacar o 

seguinte trecho do voto: 

 

A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da 

Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, 

impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação 

construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles 

originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre 

um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o 

reconhecimento jurídico de ambos.141 
 

 

Para Christiano Cassettari142, havendo mais de um pai e/ou mãe, a pensão alimentícia 

deve ser paga por qualquer um deles, de acordo com sua possibilidade, sem solidariedade 

entre eles, em decorrência da regra do artigo 265 do Código Civil, que prevê que a 

solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. 

Ainda defendendo a ausência de solidariedade, o autor supramencionado cita o artigo 

1698 do CC, segundo o qual, sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas 

devem concorrer na proporção de seus recursos, de maneira que, havendo uma só pessoa 

que pode pagá-la integralmente será melhor para o alimentando, visto que isso diminui o 

risco de inadimplemento.143 

É importante salientar que, embora haja constante menção somente à parentalidade 

socioafetiva, a criação do vínculo se estende aos demais graus e linhas de parentesco, 

passando a produzir todos os efeitos patrimoniais e jurídicos para toda a cadeia familiar.144 

III.3. Direitos Sucessórios 

No presente caso, busca-se tratar da sucessão mortis causa, ou seja, aquela que decorre 

da morte, a despeito de existir a sucessão inter vivos em diversas situações. Posto isso, tem-se 

que o direito sucessório está baseado no direito de propriedade e na sua função social, 

previstos no artigo 5°, XXII e XXIII da CF/88.145 

                                                           
141 STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016, publicado no Informativo n. 840, 

disponível em: < https://goo.gl/YBN9vj.>. Acesso em: 14 set.2017. 
142 CASSETTARI, op. cit. p. 259. 
143 Ibidem. p. 259. 
144ABREU, op. cit. 
145 TARTUCE, op. cit. p. 1042. 
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Do artigo 1786 do Código Civil, depreende-se que a sucessão pode ser legítima, 

quando decorre da lei, enunciando a ordem testamentária através da presunção da vontade do 

autor da herança ou testamentária, quando decorre de ato de última vontade do morto 

(testamento, codicilo ou legado).146 

O artigo 1789 do CC, por sua vez, aponta que quem tem legitimidade para suceder são 

as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão e o artigo 1829 da 

mesma codificação, em seu inciso I, traz os descendentes como herdeiros de primeira classe 

na sucessão legítima, ao lado do cônjuge. 

Como o presente trabalho trata de parentalidade, cabe focar apenas na sucessão entre 

ascendentes e descendentes, especificamente, pais e filhos. Primeiramente, tem-se que, como 

a parentalidade socioafetiva é equiparada à biológica, não há que se fazer qualquer 

diferenciação quando a sucessão se dá em decorrência de vínculo biológico ou socioafetivo.  

 O Direito à Herança é cláusula pétrea (art.5º, XXX, CF/88), de maneira que, havendo 

multiparentalidade, o recolhimento múltiplo de direito sucessório paterno ou materno é um 

efeito natural e consequente da morte de quaisquer dos ascendentes.147 

Ressalte-se, ainda, que existe a possibilidade de reconhecimento da socioafetividade 

post mortem, desde que seja possível, através das circunstâncias, observar se, de fato, havia 

vínculo socioafetivo. Nesse sentido, cabe destacar as seguintes decisões: 

DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA PÓSTUMA - GARANTIA PREVISTA NO 

ORDENAMENTO - ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL - 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. - Não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido de reconhecimento de filiação 

socioafetiva, posto que esta pretensão encontra respaldo no art. 1.593 do 

CC/02 que prevê que o parentesco não se funda apenas no critério da 

consaguinidade, mas também no de outra origem, dentre os quais, 

conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, se inclui a 

parentalidade socioafetiva. (TJ-MG 107010926088120011 MG 

1.0701.09.260881-2/001(1), Relator: ELIAS CAMILO, Data de 

Julgamento: 03/12/2009, Data de Publicação: 12/01/2010) 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. 1. 

PRETENSÃO MOVIDA EM FACE DA SUCESSÃO DA SUPOSTA 

                                                           
146 Ibidem. p. 1042. 
147CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de; COELHO, Luiz Cláudio Guimarães. Multiparentalidade e herança: 

alguns apontamentos. 2017. Disponível em: < https://goo.gl/yiC4KA>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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MÃE SOCIOAFETIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 

RELAÇÃO PARENTAL SOCIOAFETIVA, À REVELIA DE 

INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SUPOSTA 

MÃE SOCIOAFETIVA, PARA O EFEITO DE CONSTITUIR DE 

FILIAÇÃO INEXISTENTE NO PLANO JURÍDICO. 

IMPOSSIBILIDADE. A parentalidade socioafetiva se cuida de instituto 

de origem pretoriana e doutrinária que, quando configurada, se destina a 

proteger e sustentar a relação jurídica parental preexistente que 

decorra de ato formal e voluntário de reconhecimento de maternidade 

ou paternidade, consolidada no plano fático, visando a defender o seu 

desfazimento diante da alegação de ausência de liame genético. 

Pressupõe, pois, uma prévia, expressa e formal manifestação de 

vontade de reconhecimento da filiação, de modo que a pretensão de que 

haja o reconhecimento de filiação socioafetiva quando a suposta mãe 

socioafetiva já era falecida quando do ajuizamento da ação não encontra 

previsão no ordenamento jurídico vigente. Isso porque, nessas condições, o 

pedido formulado implicaria impor uma verdadeira adoção póstuma, à 

revelia do adotante - o que não pode obter trânsito, por não contar com 

uma inequívoca manifestação de vontade por parte do adotante, como 

exige o art. 42, § 6º, da Lei nº 8.069/1990. 2. Autora que não se 

desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 

Mera demonstração da guarda exercida pelo demandando em relação à 

autora que não se presta para configurar, por si só, a existência do alegado 

vínculo socioafetivo. Deixando a demandante de produzir provas bastantes 

que confortem sua tese, de existência de relação de parentalidade 

socioafetiva com o demandado, não se desincumbindo do ônus que lhe 

competia no tocante aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, 

do CPC/15), é imperioso o julgamento de improcedência do pedido. A 

mera demonstração da guarda outrora exercida pelo requerido em relação à 

autora não se presta para comprovar o alegado vínculo socioafetivo, 

porquanto a relação jurídica de guarda possui definição e disciplina legal 

próprias, não se confundindo com a adoção. O tratamento afetivo 

dispensado à autora pelo guardião (o que é normal e desejável), em 

decorrência do exercício da guarda, não deve conduzir, por si só, ao 

reconhecimento de uma filiação socioafetiva, com todos os direitos 

patrimoniais decorrentes, pois isto significaria introduzir no instituto 

da guarda um perigoso fator de incerteza, que muito provavelmente 

acabaria por tornar arriscado assumir essa responsabilidade por uma 

criança - o que, no plano social, seria um grande desserviço à imensa 

massa de menores desassistidos que há em nosso país. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069224129, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 11/08/2016.TJ-RS - AC: 70069224129 RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 11/08/2016, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/08/2016) 

 

Portanto, a questão da parentalidade socioafetiva já vem sendo bem aceita na 

jurisprudência pátria através da análise dos casos concretos. Não obstante, com a 

multiparentalidade, surgem novos questionamentos.   
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Para Christiano Cassettari148, não há problema algum em um filho receber três 

heranças, se tiver três pais. Da mesma forma, todos os pais também irão receber a herança do 

filho, se for o caso. Assim, na sucessão, todos os pais são herdeiros do filho e o filho é 

herdeiro de todos os pais, o que se estende aos ascendentes e descendentes, bem como aos 

parentes colaterais até o quarto grau. Ressalte-se, todavia, que as sucessões dos pais não se 

comunicam entre si, salvo aqueles que são cônjuges ou companheiros.149 

Portanto, os direitos sucessórios, no caso de multiparentalidade, são reconhecidos 

entre pais e filhos (e seus parentes), observada a ordem de preferência e vocação hereditária 

disposta nos artigos 1829 a 1847, do Código Civil.150 

 Nesse sentido, cumpre destacar a decisão da 3ª Turma do STJ que garantiu a um 

homem de quase 70 anos o direito a receber herança do pai biológico em ação de 

reconhecimento recente, mesmo já tendo recebido herança do pai socioafetivo. 151 

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, 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) 

                                                           
148CASSETTARI, op. cit. p. 264. 
149KIRCH; COPATTI, op. cit. 
150ABREU, op. cit. 
151MIGALHAS (Ed.). Homem tem direito a herança de pai biológico mesmo já tendo recebido do pai 

socioafetivo. 2017. Disponível em: < https://goo.gl/Tq51fk >. Acesso em: 19 set. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604801/artigo-1829-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603742/artigo-1847-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Ainda sobre a conduta dos Tribunais ante à sucessão na multiparentalidade, tem-se 

os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. APELO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS. EXAME 

DE DNA POSITIVO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL. 

PATERNIDADE DEMONSTRADA. DIREITO A HERANÇA POR 

CONSEQUÊNCIA DA FILIAÇÃO. RELAÇÃO AFETIVA EXISTENTE 

COM O PAI REGISTRAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. 

DEMANDA INGRESSADA PELO FILHO PARA PERQUIRIR A 

VERDADE REAL DA FILIAÇÃO. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA QUE NÃO OBSTA O 

RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALTERAÇÃO 

DO ASSENTAMENTO CIVIL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00034554520128240054 Rio do Sul 

0003455-45.2012.8.24.0054, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 01/08/2017, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifei) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST 

MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. - LIMINAR DEFERIDA 

NA ORIGEM. RECURSO DA MÃE BIOLÓGICA. VÍNCULO 

SOCIOAFETIVO. POSSIBILIDADE. MULTIPARENTALIDADE. 

PRECEDENTE DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. 

PREENCHIMENTO. RESERVA DE QUINHÃO. CABIMENTO. - 

"Havendo fortes indícios da paternidade, impõe-se o deferimento de tutela 

de urgência para assegurar ao autor a reserva de parte dos bens deixados 

por seu indigitado genitor, na proporção do quinhão a que eventualmente 

terá direito". (TJ-SC - AI: 40164911520168240000 Joinville 4016491-

15.2016.8.24.0000, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 

30/05/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) 

Do inteiro teor da decisão supramencionada, cabe destacar trecho do voto do 

Desembargador Henry Petry Junior, no qual o mesmo reconhece a importância da 

multiparentalidade: 

Dentre o embate firmado entre a prevalência de uma modalidade parental 

ou de outra, exsurgiu o advento da multiparentalidade enquanto opção a 

propiciar maior eficácia na contemplação dos interesses de todos os 

envolvidos, na medida em que, através de sua adoção, nenhuma das 

paternidades precisa ser excluída. Além de albergar os interesses de ambos 

os pais, o instituto prima essencialmente pelo melhor interesse da criança, 

o qual, com efeito, tem de prevalecer frente ao dos demais envolvidos, em 
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decorrência da especial proteção concedida pela Constituição Federal ao 

seres humanos em incipiente estágio de desenvolvimento.152 

Em suma, não se distingue do procedimento utilizado em uma família na qual não há 

a multiparentalidade – ou seja, o filho é herdeiro de seus pais (sejam biológicos ou afetivos) 

e eles herdeiros de seus filhos, além dos vínculos com os demais parentes.153 Deve-se 

atentar, todavia, para o fato de que o Judiciário é responsável por coibir o abuso de direito 

presente nas demandas exclusivamente de cunho patrimonial154, o que ocorre, 

especialmente, no reconhecimento da parentalidade socioafetiva post mortem.  

Ressalte-se que o fato de não ser possível negar a jurisdição sob o fundamento de 

que inexiste lei que regulamente o tema não quer dizer que não surgirão dúvidas e 

controvérsias enquanto a lacuna não for preenchida. Cabe citar como exemplo o tema 

levantado pelos juristas Luiz Cláudio Guimarães Coelho e Luiz Paulo Vieira de Carvalho155, 

os quais trataram do artigo 1836 do Código Civil. 

O artigo supramencionado trata da hipótese em que, na falta de descendentes, serão 

chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ademais, 

esclarece que, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem 

distinção de linhas e que, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes 

da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. 

Transportando a questão para a multiparentalidade, tem-se a hipótese de um filho que 

tenha mais de um pai/mãe vem a falecer sem deixar descendentes. Para os referidos autores, a 

divisão deverá respeitar a porcentagem de 50% para a linha paterna e 50% para a linha 

materna, de forma que, havendo dois pais e uma mãe, por exemplo, cada pai ficaria com 25% 

e a mãe com 50%, o que, entretanto, soa injusto. 

Utilizam como um dos fundamentos o respeito à segurança jurídica e apontam que, a 

única forma de dar segurança jurídica e evitar eventuais injustiças seria o acréscimo 

legislativo, passando o artigo a ter o seguinte texto: 

                                                           
152TJ-SC - AI: 40164911520168240000 Joinville 4016491-15.2016.8.24.0000, Relator: Henry Petry Junior, 

Data de Julgamento: 30/05/2017, Quinta Câmara de Direito Civil. Jusbrasil. Disponível em: 

<https://goo.gl/WnMxW3 >. Acesso em: 20 set. 2017 
153ABREU, op. cit. 
154 CASSETTARI, op. cit. p. 264. 
155CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de; COELHO, Luiz Cláudio Guimarães. Multiparentalidade e herança: 

alguns apontamentos. 2017. Disponível em: < https://goo.gl/BkQ6MV>. Acesso em: 21 set. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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“Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. § 1° Na classe 

dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção 

de linhas. § 2° Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os 

ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha 

materna” (..) Parágrafo único. Em caso de multiparentalidade, falecido o 

descendente sem deixar prole, o quinhão correspondente aos ascendentes, 

será dividido na mesma proporção do número de pais ou mães 

sobreviventes”.156 

 

  Portanto, observa-se que, de fato, algumas questões irão gerar controvérsias, teses e 

julgamentos diferentes, todavia, enquanto não houver regulamentação, caberá ao Judiciário 

buscar as soluções mais justas possíveis e isonômicas, destacando-se o importante papel dos 

estudiosos do Direito Civil, que terão um longo caminho pela frente para definir as melhores 

soluções.  

                                                           
156CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de; COELHO, Luiz Cláudio Guimarães. Multiparentalidade e herança: 

alguns apontamentos. 2017. Disponível em: < https://goo.gl/jWqtuv>. Acesso em: 21 set. 2017. 
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IV -Considerações finais 

  

Do presente trabalho, depreende-se que, em uma sociedade democrática, plural e 

solidária, diferentes formas de parentalidade podem coexistir, não sendo a defesa de uma 

excludente da outra.157 Entretanto, também foi possível observar alguns problemas que podem 

surgir com o reconhecimento da multiparentalidade, ante a ausência de normas reguladoras, o 

que ocorre com qualquer inovação. 

Quanto a esses, chegou-se à conclusão de que a ausência de normas não pode servir de 

escusa para o direito, para a jurisdição, cabendo à jurisprudência buscar as soluções mais 

justas e adequadas, bem como, à sociedade pressionar o Poder Legislativo a fim de que crie 

ou altere a legislação para que passe a abarcar o instituto da multiparentalidade e seus efeitos. 

Sobre o tema, Giselle Groeninga destaca que as mudanças legislativas são fruto do 

poder de pressão exercido pelas famílias, no sentido de sua pertinência e inclusão, havendo 

uma tensão inerente às famílias e ao corpo social. As famílias exercem um poder sobre as 

instituições e vice-versa. Portanto, cabe ao Legislativo o esforço para contemplar as 

evoluções.158 

            Além desses problemas levantados, é importante tratar também da posição que vai de 

encontro ao reconhecimento da multiparentalidade a partir da tese fixada pelo STF, visto que, 

através do paralelo entre o que foi apontado no decorrer do trabalho e os argumentos 

contrários ao instituto em questão, será possível chegar a algumas conclusões. 

Nesse sentido, cabe trazer à baila questões levantadas pelo Ministro Dias Toffoli159 em 

seu voto vogal, no julgamento do RE 898.060. Nesse, observa-se que o Ministro demonstra 

preocupação com a tese a ser fixada, apontando que esta afetará a todos os que compõem o 

regime de parentalidade que o legislador definiu no Direito Civil. 

                                                           
157VALADARES, Maria Goreth Macedo. Análise do Acórdão nº 1.0024.13.321.589- 7/001 julgado pela 5ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: reconhecimento da multiparentalidade. Revista 

Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo Horizonte, vol. 12, p. 123-134, abr./jun. 2017.  Disponível em: < 

https://goo.gl/x9CjeG >. Acesso em: 16 nov. 2017. 
158GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com vistas 

à eficácia e sensibilização de suas relações no Poder Judiciário. 2011. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Direito, Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p.31/32 
159STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Voto Vogal. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2016, disponível em: < 

https://goo.gl/xPLUCv >. Acesso em: 25 set.2017. 
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            Suas maiores preocupações são a subversão do sistema de parentalidade fixado no 

ordenamento jurídico brasileiro; a ampliação dos efeitos jurídicos da socioafetividade e o 

abandono dos valores que formatam os vínculos familiares, dispostos na Constituição Federal 

e da segurança jurídica. 

            O Ministro parte da premissa de que a realidade social não pode ultrapassar o que é 

jurídico, devendo o regime jurídico definido na legislação ser respeitado. Assim, afirma que a 

Lei n° 12.016/09 introduziu a terminologia “família extensa”, sendo ampliado o grupo de 

pessoas que fazem parte dessa pelo ECA. A família extensa ou ampliada é aquela formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 

afetividade e afinidade, todavia, isso não gera vínculos de parentesco, mas familiares. 

            Portanto, destaca que não se pode confundir família com parentalidade, da mesma 

forma, deve-se diferenciar o vínculo familiar do registral, visto que esse último define as 

relações de parentesco sob o enfoque jurídico. 

Dessa maneira, a despeito de não existir hierarquia entre família biológica e 

socioafetiva, defende que, sob o aspecto da parentalidade, há uma prevalência do vínculo 

biológico, só havendo efeitos jurídicos no parentesco socioafetivo a partir da observância dos 

pressupostos para colocação em família substituta e, consequentemente, com a adoção. Caso 

contrário, pode-se utilizar os institutos da guarda ou tutela. 

A partir da lógica que desenvolve em seu voto, o Ministro entende como sendo a 

melhor tese a ser fixada a seguinte: 

O reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalida 

necessariamente o registro do parentesco socioafetivo, admitindo-se nessa 

situação o duplo registro com todas as consequências jurídicas daí 

decorrentes, inclusive para fins sucessórios.160 

Assim, para Dias Toffoli, a tese adotada deve ser minimalista, não se visualizando a 

multiparentalidade como regra, mas apenas como exceção, como se observa no seguinte 

trecho: 

A descoberta futura da paternidade – seja por omissão dos pais, erro, culpa 

ou dolo - é que possibilitará, diante da sua excepcionalidade, e para garantir 

o direito à identidade genética, a eventual dupla parentalidade – afetiva e 

biológica, com todas as consequências jurídicas decorrentes desse 

reconhecimento, inclusive para fins sucessórios, a fim de garantir a 

                                                           
160STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Voto Vogal. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2016, disponível em: < 

https://goo.gl/NStKhm >. Acesso em: 25 set.2017. 
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estabilidade da família afetiva, a segurança jurídica e os direitos 

fundamentais da prole. Portanto, penso que a tese há de ser minimalista, 

diante da peculiaridade do caso concreto e para não abrirmos espaço para um 

debate, que no meu pensar, deve ser realizado pelos legisladores.161 

Uma vez explicitados os argumentos do Ministro Dias Toffoli, cabe fazer alguns 

apontamentos. 

            Primeiramente, tem-se que, de fato, a coexistência de vínculos torna a parentalidade 

mais complexa, não obstante, trata-se de algo tão presente na realidade, que o fato de a 

ignorar também traz diversos efeitos negativos e, consequentemente, injustiças e 

complexidades. 

No Direito, em especial no Direito de Família, ante a subjetividade presente, não é 

possível defender que a realidade social não possa ultrapassar o que é jurídico. Muito pelo 

contrário, é a realidade social que impulsiona a máquina legislativa e impede que o Direito se 

torne algo completamente obsoleto e ineficaz. As normas jurídicas devem ser dotadas de 

efetividade, não bastando serem válidas e vigentes, se não forem aplicáveis à sociedade. 

Assim, o direito não pode ignorar o mundo dos fatos, mas, ao contrário, deve buscar abarca-lo 

e regula-lo. 

 Ademais, a partir da leitura do voto vogal acima analisado, observa-se que o Ministro 

Dias Toffoli se preocupa com a banalização da parentalidade socioafetiva, tratando-se como 

pai e mãe vizinhos, tios etc. Todavia, da análise jurisprudencial, depreende-se que os 

Tribunais analisam caso a caso, só reconhecendo a multiparentalidade quando existente 

situação em que a parentalidade é exercida por mais de duas pessoas, de forma efetiva.  

 Um exemplo é o caso de uma criança que perdeu sua mãe e, a despeito de se lembrar 

da mesma, amá-la e considera-la, foi criada pela nova esposa de seu pai, que lhe ensinou tudo 

da vida, que frequentava as festas da escola, que era chamada de mãe e estava presente em 

todos os momentos. Nesse caso, essa segunda mulher não se equipara a uma tia, uma vizinha 

ou algo do tipo, mas é alguém que exerce o papel de mãe. 

Para os que se posicionam de forma contrária à tese do Supremo, a solução seria a 

adoção, todavia, com a adoção, a outra mãe, que faleceu, teria que ser retirada do registro, o 

que não se mostra como algo justo, já que, além de não ser esse o interesse do filho, a mãe 

nunca o abandonou, tendo exercido também o papel materno. 

                                                           
161STF, RE 898.060/SC, Tribunal Pleno, Voto Vogal. Min. Dias Toffoli, j. 21.09.2016, disponível em: < 

https://goo.gl/J8KNwE >. Acesso em: 25 set.2017. 
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 Nesse caso, a solução mais justa e realista para que se atendam os interesses dos 

envolvidos é o reconhecimento da coexistência dos vínculos, ou seja, a multiparentalidade. 

Portanto, observa-se que a análise casuística deve ser feita, e assim vem ocorrendo na 

jurisprudência pátria, caso a caso, sendo diversas as situações que se assemelham ao exemplo 

supramencionado. Mas, para que assim se entenda, deve-se partir da premissa de que a 

parentalidade é uma função a ser exercida e, por isso, não será possível confundir os vínculos 

familiares com a parentalidade em si. 

 Ressalte-se também que a multiparentalidade é um mecanismo para prover o melhor 

interesse da criança, sem distinção de natureza das dinâmicas familiares nas quais estejam 

inseridas, visto que, com as transformações sociais e a superação do modelo tradicional de 

família, surgirão diversos conflitos sociais e jurídicos devido à ausência ou à diminuta 

proteção voltada às novas formas de família.162 

 Assim, como aponta Flávio Tartuce, o Direito deve se atualizar e adequar-se à 

realidade. Em suas palavras: 

O Direito deve observar e acompanhar as mudanças sociais. Tratar como 

impossibilidade jurídica do pedido sob o argumento singelo de que uma 

pessoa só pode ter um pai e uma mãe, não traduz e não acolhe a realidade de 

determinado caso concreto. O Direito nasce da vida, e deve se render a seus 

fatos, sob pena de estarmos visualizando apenas um lado de um mundo 

multifacetado. Há necessidade de refletirmos sobre a importância de que a 

realidade fática de cada pessoa seja acolhida e respeitada. É preciso que a 

dignidade da pessoa humana seja considerada e não ultrajada.163 

 

 Portanto, cumpre trazer mais uma vez as considerações de João Baptista Villela, em 

seu texto “Desbiologização da paternidade”. Frise-se que este foi escrito em 1979, entretanto, 

é dotado de uma atualidade admirável, apontando o autor a existência de uma crise de 

afetividade, de forma que, para uma sociedade mais justa deve-se entender que a paternidade 

é uma opção e uma função a ser exercida.164 

 Nesse diapasão, observa-se a importância que deve ser dada à parentalidade 

socioafetiva e à multiparentalidade, já que, ainda em 2017, o mundo passa pela mesma crise 

                                                           
162GUILHERME, Luiz Fernando de Almeida; ROCHA, Carolina Alves de Oliveira; NUNES, Nathalia. O 

reconhecimento da dupla paternidade pelo STF e seus reflexos. 2016. Migalhas. Disponível em: < 

https://goo.gl/CXF1od >. Acesso em: 21 set. 2017. 
163TARTUCE, Flavio. MULTIPARENTALIDADE. SENTENÇA DO TJDF. JUNHO DE 2014. 2014. 

Blogspot. Disponível em: < https://goo.gl/nao2zJ >. Acesso em: 21 set. 2017. 
164VILLELA, op. cit. p. 416-417. 
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de afetividade, de forma que reconhecer como pai ou mãe alguém que assume a referida 

função, mesmo quando o indivíduo já tem outro pai ou outra mãe, é trazer para o mundo um 

pouco mais de amor e cuidado com o próximo. 

Dessa forma, como a multiparentalidade é uma realidade em muitas famílias, o direito 

deve recebê-la e aceita-la, sendo certo que as famílias, em toda sua diversidade, 

caleidoscópicas, multifacetadas, são verdades que se impõem.165 

Maurício Bunazar, ao elaborar um ensaio sobre a pluriparentalidade, utilizando como 

base o texto de João Baptista Villela, aponta que a doutrina tem como função social fornecer 

parâmetro racionais de decisão, permitindo a evolução do sistema jurídico.166  

Tentando analisar de forma lógica a questão da multiparentalidade, Maurício 

Bunazar167 aborda dois cenários: o primeiro, no qual a mãe ou pai biológico deixa de 

participar da realidade da criança/adolescente, tendo seu papel assumido por outra pessoa, 

caso em que o vínculo parental biológico é desconstituído na exata medida em que se forma o 

socioafetivo e o segundo cenário, no qual, o vínculo biológico continua íntegro, mas surge 

nova pessoa com quem a criança/adolescente assume afeto socialmente idêntico ao do pai ou 

mãe. No primeiro cenário, tem-se o aspecto mais comum da parentalidade socioafetiva, não 

havendo coexistência de vínculos, ao passo que, no segundo, tem-se a pluriparentalidade, que 

é um fato social que entra no mundo do direito, alterando as posições jurídicas dos envolvidos 

e gerando uma série de efeitos. 

Como argumentos lógicos para defender o instituto, o autor aponta que incide sobre o 

fato em questão uma valorização de cuja tensão surgirá norma. Nesse sentido, explica que o 

valor é a face justa do Direito, cabendo à sociedade fornecer essa noção de justiça. Assim, na 

medida em que a sociedade brasileira vê como justa a possibilidade de uma pessoa ter mais de 

um pai e/ou mãe, apenas um preconceito de origem biológica é capaz de vedar o 

reconhecimento da multiparentalidade, de maneira que, submeter o humano ao determinismo 

biológico é negar-lhe livre-arbítrio e a possibilidade de autodeterminação.168 

                                                           
165TARTUCE, Flavio. MULTIPARENTALIDADE. SENTENÇA DO TJDF. JUNHO DE 2014. 2014. 

Blogspot. Disponível em: < https://goo.gl/bKvn7Q >. Acesso em: 21 set. 2017. 
166 BUNAZAR, Maurício. Pelas portas de Villela: um ensaio sobre a pluriparentalidade como realidade 

sociojurídica. Disponível em < https://goo.gl/JYB3hU> Acesso em 27 set. 2017. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem. p.10. 
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Diante da lógica desenvolvida pelo autor, fica ainda mais evidente que a realidade 

fática, dentro de uma construção racional ancorada no ponto de vista social, pode e deve 

alterar a ordem jurídica quando esta não estiver acompanhando as transformações pelas quais 

passa a sociedade. 

Conclui-se, assim, que a equiparação da parentalidade socioafetiva à biológica pelo 

STF, com o consequente reconhecimento da multiparentalidade, é algo positivo, tratando-se 

da adequação do direito à realidade. Os desafios, todavia, não param por aí, cabendo a toda 

comunidade jurídica buscar a garantia e a regularização das consequências decorrentes do 

referido fenômeno. 

Para tal, deve-se utilizar de método que harmonize as legislações infraconstitucionais e 

os princípios da Constituição Federal, sem nunca ignorar a realidade, visto que cabe ao 

direito, dentre outras coisas, olhar os fatos sociais e criar regras que os normatizem de forma 

adequada e justa. 

Ademais, tal assunto, como todos os regidos pelo Direito de Família, deve sempre 

partir de uma análise casuística, a fim de que o instituto da multiparentalidade não seja 

utilizado como mecanismo de banalização e nem tampouco para satisfazer meros interesses 

patrimoniais, sendo dada a devida importância e atenção ao caso concreto, na medida em que 

a Família é a base da sociedade. 
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