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RESUMO: 

O objetivo do presente trabalho é compreender, como a valorização do afeto nas 

relações interpessoais fez surgir novos formatos de famílias, como a do poliamor, 

por exemplo. O poliamor ainda não é entendido como família muito embora tenha 

suas bases nos mesmos princípios que baseiam a ideia de família atualmente, como 

por exemplo, o princípio da afetividade e da solidariedade. Entender como ocorreu o 

processo que deu importância aos laços afetivos igualando-os aos laços biológicos é 

fundamental para compreendermos como a ideia de paternidade/maternidade foi 

sendo modificada e passou a ser muito mais do que apenas uma ligação biológica, 

mas principalmente uma relação de afeto, de escolha, de amor independente de 

laços sanguíneos. Entender o que se chama hoje de pluriparentalidade ou 

multiparentalidade e como ela é reconhecida não apenas judicial como 

extrajudicialmente. E por fim, compreender como essa pluriparentalidade pode se 

encaixar nas relações poliamoristas. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Transformação da família, princípio da afetividade, dever de cuidado, poliamor, 

simultaneidade afetiva, filhos, multiparentalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

The main purpose of this study is to understand how the appreciation of affection in 

relations has brought new kinds of families such as polyamory. Polyamory is not 

known as a family yet even though it is based on the same principles of family, like 

principle of affection and solidarity. Understanding how the process that gave 

importance to the affective ties equating them to biological ties is crucial to 

understand how the idea of fatherhood/motherhood has changed, to understand 

what we call today as multiple parenting and how it is known not only in court but 

also outside.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos a família sofreu inúmeras mudanças não apenas em sua 

configuração, mas também em suas bases principiológicas. O que antigamente tinha 

caráter econômico e de procriação, hoje possui diferentes valores, como a 

solidariedade, a igualdade, e um dos principais, o afeto. Os laços afetivos ganharam 

ao longo do tempo tanta importância que em muitas situações chegam até a ser 

igualados aos laços sanguíneos para caracterizar o parentesco1. O que caracteriza 

família hoje não são mais apenas os laços de sangue, mas também os afetivos.  

Com a força que a afetividade ganhou, hoje pode-se perceber uma diversidade 

de relações interpessoais muito grandes, por exemplo, relações entre um homem e 

uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, e até mesmo, relações 

amorosas compostas por mais de dois indivíduos, chamadas de poliamor. É de 

suma importância ressaltar que o poliamor não é sinônimo de poligamia e mais 

ainda, consagra valores como a igualdade e a solidariedade, como observaremos ao 

longo desse estudo.  

                                                           
1 REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VIA ESCRITURA PÚBLICA. 
INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. ASSENTO DE NASCIMENTO DE FILHO NÃO BIOLÓGICO. 
RETIFICAÇÃO PRETENDIDA POR FILHA DO DE CUJUS. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. 
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ATO DE REGISTRO 
DA FILIAÇÃO. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL. 1. 
Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que 
resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro", a tipificação das 
exceções previstas no citado dispositivo verificar-se-ia somente se perfeitamente demonstrado 
qualquer dos vícios de consentimento, que, porventura, teria incorrido a pessoa na declaração do 
assento de nascimento, em especial quando induzido a engano ao proceder o registro da criança. 2. 
Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não biológico efetivou-
se em decorrência do reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma espontânea, 
quando inteirado o pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, materializa-se sua vontade, 
em condições normais de discernimento, movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento de nobreza. 
3. "O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo 
socioafetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si só não revela a 
falsidade da declaração de vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação 
socioafetiva é fato que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do 
assento lançado em registro civil" (REsp n. 878.941-DF, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy 
Andrighi, DJ de 17.9.2007). 4. O termo de nascimento fundado numa paternidade socioafetiva, sob 
autêntica posse de estado de filho, com proteção em recentes reformas do direito contemporâneo, 
por denotar uma verdadeira filiação registral portanto, jurídica, conquanto respaldada pela livre e 
consciente intenção do reconhecimento voluntário, não se mostra capaz de afetar o ato de registro da 
filiação, dar ensejo a sua revogação, por força do que dispõem os arts. 1.609 e 1.610 do Código Civil. 
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 709608 MS 2004/0174616-7, Relator: Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação:-->DJe23/11/2009). 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=retifica%E7%E3o+de+registro+civil+e+socio
afetividade&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=3>. Acesso em: 5 jul. 2018 
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Tantas foram as mudanças nas famílias que até mesmo a ideia da paternidade 

e da maternidade foram ampliadas, por exemplo com a adoção. Situações em que 

os pais não são biológicos, mas são pais de fato, dão todo o amor, carinho, atenção, 

suporte, construindo os laços de afeto que são tão fortes quanto os laços biológicos. 

Ou seja, não são mais entendidas apenas como ligações sanguíneas, mas também 

como ligações de afeto. Mas isso não é algo novo. A novidade é que agora é 

possível se ter ao mesmo tempo, no registro de nascimento, ou seja, de forma 

oficial, pais e mães biológicos e socioafetivos sem que estes excluam aqueles.  

No passado só era possível ter um pai e uma mãe, de forma oficial, embora 

pudesse dizer que, por exemplo, alguém seria pai ou mãe de consideração por 

cuidar e amar uma criança. Nos dias de hoje e com tantas transformações das 

relações interpessoais já é possível que se tenha mais de um pai e uma mãe, tios, 

avós, e mais ainda, é possível que o segundo pai/mãe seja oficialmente reconhecido 

como tal no registro de nascimento, o que se chama de multiparentalidade. 

No capítulo 1, será estudado como se deu a transformação do conceito de 

família ao longo da história, e como a família passou a ser abordada pelo Direito 

brasileiro, por exemplo, o que era a família antes e depois da constituição de 1988, 

quais eram e são suas bases e como são caracterizadas.  

Já no capítulo 2, abordaremos a questão das relações plurais, as chamadas 

relações de poliamor, aquelas que envolvem 3 ou mais pessoas. Em que essas 

relações se baseiam, quais os objetivos e como são formadas. Além disso, 

abordaremos possíveis efeitos jurídicos dessa simultaneidade afetiva.  

No capítulo 3, estudaremos como o afeto foi ganhando espaço e valor no 

campo jurídico, se tornando uma das principais bases das relações interpessoais de 

um modo geral.  

Por fim, no capítulo 4, será abordado como se deu o processo de valorização 

dos laços afetivos, sem a exclusão dos laços biológicos, para se caracterizar a 

maternidade ou paternidade. A possibilidade de se ter mais de um pai e uma mãe, a 

chamada pluri ou multiparentalidade e como ela é reconhecida juridicamente, além 

da relação entre a multiparentalidade e o poliamor.  

Por ser um tema de relevante importância para o Direito de Família de uma 

forma geral, e ainda ser bastante discutido pela jurisprudência, o estudo da 

multiparentalidade se faz necessário juntamente com a valorização jurídica que o 

afeto adquiriu com todas as transformações da família. Ademais, a forma como essa 
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pluriparentalidade pode se apresentar nas relações interpessoais mais recentes, 

como a do poliamor. 
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CAPÍTULO 1. DA TRANSFORMAÇÃO DO MODELO DE FAMÍLIA 

A família, primeira célula de organização social era formada por um conjunto 

de pessoas relacionadas a um ancestral comum ou ligadas por um laço afetivo, 

como o matrimônio. Todos os membros assumiam obrigações morais entre si e 

eram liderados pelo ancestral comum, normalmente do sexo masculino. As primeiras 

entidades familiares, unidas por laços sanguíneos, receberam o nome de clãs2. 

Esses clãs chegaram a possuir milhares de membros e passaram a se unir, 

formando grupos ainda maiores, as tribos, agora formadas por grupos de 

descendentes. Essas seriam as primeiras sociedades humanas organizadas3.  

O conceito de família natural surgiu no Direito da Roma Antiga, consistia 

apenas em um casal e seus filhos e se originava através de uma relação jurídica, o 

casamento. Nesse início havia vários tipos de casamentos como por exemplo o 

religioso que era restrito à classe patriarca, o que era realizado mediante a venda 

fictícia do poder sobre a mulher (casamento da plebe) e ainda o casamento onde o 

homem adquiria a mulher pela vida em comum no período de um ano4.  

Os pressupostos até então eram a coabitação e a vontade expressa dos 

nubentes de viverem como marido e mulher, chamado de affectio maritalis. Na falta 

de qualquer um desses pressupostos, extinguia-se o casamento, valorizando-se o 

afeto entre os cônjuges.  

Entretanto, a concepção de casamento foi transformada em instituição 

sacralizada e indissolúvel, dentro do modelo canônico de família. Consistia na união 

entre homem e mulher, através de um ato solene, e tinha a função primordial de 

procriação. Para o Direito Canônico não importava a existência ou inexistência de 

afeto entre os cônjuges, já que a união decorrente do casamento era “indissolúvel, 

isto é, não se pode dissolver por vontade dos cônjuges, exceto pela morte”5, nos 

termos do Cânon 1056. 

                                                           
2 CUNHA, Matheus Antonio da. O conceito de família e sua evolução histórica. Portal Jurídico 
Investidura, Florianópolis/SC, 27 Set. 2010. Disponível em: investidura.com.br/biblioteca-
juridica/artigos/historia-do-direito/170332-o-conceito-de-familia-e-sua-evolucao-historica. Acesso em: 
15 Mai. 2018 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 CAPPARELLI, J. C. Manual sobre o matrimônio no Direito Canônico. São Paulo: Paulinas, 1999. p. 
22 
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O modelo de estrutura familiar canônico segue sendo reconhecido pela 

maioria das legislações ocidentais, como por exemplo no Brasil, como considera 

Orlando Gomes:  

Na organização jurídica da família hodierna é mais decisiva a influência do 
direito canônico. Para o cristianismo, deve a família fundar-se no 
matrimônio, elevado a sacramento por seu fundador. A Igreja sempre se 
preocupou com a organização da família, disciplinando-a por sucessivas 
regras no curso dos dois mil anos de sua existência, que por largo período 
histórico vigoraram, entre os povos cristãos, como seu exclusivo estatuto 
matrimonial. Considerável, em consequência, é a influência do direito 
canônico na estruturação jurídica do grupo familiar.6 

 

Importante se faz analisar agora a família no Direito Brasileiro, antes e depois 

da promulgação da Constituição de 1988 e suas relações nos Códigos Civis de 1916 

e 2002. 

 

1.1 A FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO – FUNDAMENTOS NA IGUALDADE, 

SOLIDARIEDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

Como o Brasil foi colonizado pelos portugueses e, portanto, os preceitos 

seguidos eram os da Igreja Católica Apostólica Romana, as legislações imperiais 

reconheciam juridicamente o casamento como única entidade familiar, mas 

trouxeram uma mudança: extensão aos não católicos, ou seja, foi reconhecido 

também o casamento civil (não mais atrelado à religião)7. Quanto aos demais 

preceitos canônicos, eles foram mantidos até o ano de 1890, quando Rui Barbosa 

no Decreto no 1818, passou a considerar como único casamento válido aquele 

realizado no civil e foi ainda mais além, permitindo a separação de corpos9, portanto 

acabando com a característica “indissolúvel” presente no matrimônio religioso.  

Para a legislação civil, o casamento também era o único instituto formador da 

família. O Código Civil de 1916 trazia a manutenção do patriarcalismo10, incluía a 

mulher no rol dos relativamente incapazes, e ainda dificultava muito a adoção já que 

                                                           
6 GOMES, O. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 40. 
7 WALD, A. O novo Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 712, p. 20. 
8 Decreto 181 de 24 de janeiro de 1890 – Revogado pelo Decreto nᵒ11, de 1991. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d181.htm>. Acesso em: 15 Mai.2018 
9 WALD, O novo Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 712, p. 21. 
10 Patriarcalismo tem como definição ideológica a supremacia do homem nas relações sociais. 
Disponível em: < https://www.infoescola.com/sociedade/patriarcalismo/>. Acesso em: 5 Jul. 2018 
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apenas filhos legítimos, ou seja, frutos do casamento eram reconhecidos11. Até o 

ano de 1977, os filhos adotados tinham direito a apenas metade da porção dos 

herdeiros legítimos, quando em concurso com os filhos ditos legítimos, o que nos 

torna nítida a maior importância que o parentesco consanguíneo possuía. Esse 

mesmo diploma legal também criava diversos empecilhos para a dissolução da 

relação conjugal e dificultava muito o reconhecimento de uniões que não fossem 

formadas por intermédio do casamento, como a União Estável que conhecemos 

atualmente.  

Cartas constitucionais posteriores pouco modificaram as normas do diploma 

civil de 1916 e dentro do intervalo de tempo entre o Código Civil de 1916 e a 

Constituição de 1988, o casamento persistia como única instituição familiar, não 

tratando com atenção uniões estáveis e mais ainda, colocando como segundo plano 

a questão da adoção, mantendo as diferenças expressas entre filhos legítimos e não 

legítimos. Em suma, no Código Civil de 1916, família era aquela matrimonializada, 

patricarcal, heteroparental (formada por homem e mulher) e biológica, em outras 

palavras, família era aquela formada a partir do casamento entre um homem e uma 

mulher, sendo o homem o chefe e mantenedor, e o vínculo biológico com os filhos 

era o mais válido. 

Com a promulgação da Carta Constitucional de 1988, o Direito de Família 

sofreu uma profunda transformação e passou a ser fundado em preceitos como 

Igualdade, Solidariedade e Dignidade da Pessoa Humana e inovou ao reconhecer a 

união estável como nova entidade familiar, igualar direitos entre os homens e 

mulheres na sociedade conjugal e mais ainda em determinar tratamento igual aos 

filhos tidos no casamento e fora dele, sejam os ligados pelo vínculo biológico ou não. 

Podemos dizer então que foi o primeiro dispositivo jurídico brasileiro que considerou 

o afeto como formador da família, inovando ao elevar essa afetividade a valor 

jurídico tornando-a, portanto, equivalente ao vínculo oriundo de laços sanguíneos.  

Essas normas constitucionais que dispõem sobre família só foram 

regulamentadas pelo Código Civil de 2002, embora antes disso tenham sido 

promulgadas leis que tratavam sobre os direitos dos companheiros – Lei 8.971/94 – 

e a lei que trata da União Estável – Lei 9.278/96. O referido diploma civil trouxe a 

                                                           
11 Ibidem, p.22. 
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igualdade entre os cônjuges, a possibilidade de dissolução do vínculo conjugal com 

a separação e o divórcio, a igualdade entre os filhos biológicos e os adotados, a 

regulamentação da união estável e o reconhecimento de direitos das relações de 

concubinato12. Trouxe, portanto, diferentes modalidades de família, agora não 

apenas formadas por laços sanguíneos, mas também por atos solenes e 

principalmente pelo afeto.  

Ressalta-se que ao longo dos quase 30 anos de trâmite entre a data do 

projeto e da promulgação do Código Civil de 2002, muitas mudanças ocorreram, não 

apenas em razão da Constituição de 1988, que exigiu uma reforma quase integral 

do diploma civil, mas também em razão de mudanças naturais necessárias pelo 

próprio decurso do tempo13. Como preceitua Maria Berenice Dias: “o novo Código, 

embora bem-vindo, chegou velho”14. 

Diversas mudanças na sociedade também colaboraram para o surgimento de 

novos modelos de família, mudanças nas relações entre os sexos e as gerações, 

como por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o questionamento 

da autoridade paternal, um maior controle de natalidade realizado pela mulher com o 

uso de anticoncepcionais, que ao buscar sua independência adia ou até mesmo 

evita ter filhos, entre outras.  

 

1.2 FAMÍLIAS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

São algumas características da família contemporânea, de acordo com 

Singly: ser relacional, privada e pública, individualista e precisa de horizonte 

intergeracional15. O caráter dúplice da família em ser privada e pública se dá, pois, 

os indivíduos pertencentes ao grupo familiar acreditam proteger sua individualidade, 

mas ao mesmo tempo sofrem intervenção do Estado que regula as relações entre os 

seus componentes. A ideia central do autor é que a família moderna se caracteriza 

                                                           
12 Dispõe o art. 1.727 do CC/2002 que as relações não eventuais constituídas entre o homem e a 
mulher impedidos de casar constituem concubinato. (TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil Vol. 
Único, 2014, p. 912)     
13 DIAS, M. B. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 31 
14 Ibidem, p. 31 
15 SINGLY, François de. Sociologia da família contemporânea. Trad. Clarice Ehlers Peixoto. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2007. p.208 (Família, geração & cultura). 
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mais pelas relações internas travadas no cerne familiar e menos como instituição. 

Há na contemporaneidade um sistema de valores que aprova a recusa do indivíduo 

em seguir costumes de gerações passadas e aprova também a autonomia, o que 

leva a um maior domínio do destino individual e familiar.  

Pode-se dizer então que, hoje em dia, de um modo geral, mas não absoluto, a 

família tem por base o afeto, o amor, o cuidado, a solidariedade, a atenção, dentre 

outras. Para Orlando Gomes: “Direito de Família é o conjunto de regras aplicáveis às 

relações entre pessoas ligadas pelo casamento, pelo parentesco, pela afinidade e 

pela adoção”16. Como já dito, a ligação atual da família é feita através do afeto, sem 

importar a orientação sexual dos seus membros com a intenção de construir amor 

familiar entre as pessoas17.  

Pelo afeto ter sido elevado a princípio jurídico e ter sido reconhecido 

constitucionalmente, se faz imprescindível a análise do Princípio da Afetividade, já 

que este se tornou um dos pilares das relações contemporâneas, não apenas 

familiares, mas interpessoais. 

 

1.3  O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE  

 

Um dos maiores avanços do Direito brasileiro foi a consagração dos princípios 

constitucionais explícitos e implícitos, com seu marco na Constituição de 1988, já 

que princípios servem para uma melhor interpretação das normas e não são 

soluções únicas aos problemas, além de permitirem uma adaptação do direito às 

constantes mudanças da sociedade18. Marco Túlio de Carvalho Rocha, ensina que  

No Brasil, embora os novos princípios tenham ganhado espaço, 
paulatinamente, durante todo o século XX, a Constituição da República de 
1988 é o marco dessas transformações, por ter consagrado a igualdade dos 
cônjuges e a dos filhos, a primazia dos interesses da criança e do 
adolescente, além de ter reconhecido, expressamente, formas de famílias 
não fundadas no casamento, às quais estendeu a proteção do Estado19. 

 

                                                           
16 GOMES, Orlando. Direito de Família, 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 2. 
17 PESSANHA Jackelline Fraga . A afetividade como princípio fundamental para a estruturação 
familiar. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/artigos/detalhe/788. Acesso em 15/05/2018. 
18 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4.ed. 2. Tiragem. [s.l.]: Saraiva, 2012, p. 59. 
19 ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. O conceito de família e suas implicações jurídicas: teoria 
sociojurídica do direito de família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 01. 
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Existem aqueles princípios que constam no texto constitucional e aqueles que 

decorrem da interpretação harmonizada das normas. O princípio da afetividade, 

ainda que não expresso na legislação, é hoje considerado um princípio implícito, 

como ensina Paulo Roberto Iotti Vecchiatti:  

A evolução social quanto à compreensão da família elevou o afeto à 
condição de princípio jurídico oriundo da dignidade da pessoa humana no 
que tange às relações familiares, visto que estas, para garantirem o direito à 
felicidade e a uma vida digna (inerentes à dignidade humana), precisam ser 
pautadas pelo afeto e não por meras formalidades como a do casamento 
civil. Assim, o princípio do afeto é um princípio constitucional implícito, 
decorrente da dignidade da pessoa humana e, ainda, da própria união 
estável, que tem nele o principal elemento para o reconhecimento do status 
jurídico-familiar de uniões não-matrimonializadas20 

 

Ademais, é possível perceber a afetividade como um princípio implícito, já que 

ela é utilizada pelos operadores do direito para fundamentar decisões e assim atingir 

um julgamento com uma melhor e mais ampla interpretação, como se pode observar 

nos julgados abaixo:  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. INSURGÊNCIA. NÃO 
INSCRIÇÃO NA LISTA DE CADASTRO NACIONAL DE ADOTANTES. 
GUARDA FÁTICA DURANTE MAIS DE 10 ANOS. INSCRIÇÃO 
RELATIVIZADA. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
POSICIONAMENTO DO STJ. AFETIVIDADE CONFIGURADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA ADOÇÃO. APELO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.  
(TJ-BA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0001102-
17.2008.8.05.0146, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara 
Cível, Publicado em: 27/02/2018) 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE ADOÇÃO 
CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. A MAIORIDADE 
ATINGIDA PELA ADOTANDA NO CURSO DO PROCESSO ENSEJA A 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ATINENTE AO PEDIDO DE 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E TORNA DESNECESSÁRIA A 
ANUÊNCIA DOS PAIS BIOLÓGICOS EM RELAÇÃO AO PLEITO DE 
ADOÇÃO. EXEGESE DO ARTIGOS 1630 E 1635, III, AMBOS DO CC. 
PRECEDENTES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO CORRETAMENTE 
PROLATADA. PROVA DOS AUTOS A REVELAR QUE A ADOTADA 
CONVIVE COM A REQUERENTE, QUE É SUA TIA-AVÓ, DESDE DE 
TENRA IDADE (03 ANOS), COM QUEM FIRMARA SÓLIDO VÍNCULO DE 
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, TANTO QUE RATIFICOU O DESEJO 
DE COM ELA PERMANECER AO ATINGIR A MAIORIDADE. ALÉM 
DISSO, A REQUERENTE É SOLTEIRA E NÃO POSSUI FILHOS 
BIOLÓGICOS, DE MODO QUE O SEU PATRIMÔNIO SERÁ 

                                                           
20 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade: possibilidade jurídica do casamento 
civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2008, p. 221 
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TRANSFERIDO POR SUCESSÃO EM FAVOR DA ADOTADA, 
CIRCUNSTÂNCIA QUE, ALIADA AOS ASPECTOS DE AFETIVIDADE E 
CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL CONSTATADOS PELOS ESTUDOS 
PSICOSSOCIAIS, REVELA QUE O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 
ADOTIVA ATENDE AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 
ADOTANDA PREVISTO NOS ARTIGOS 39, §3º E 100, IV, AMBOS DO 
ECA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.  
(TJ-RJ – Classe: Apelação, Número do Processo: 0021663-
96.2011.8.19.0007, Relator: Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, Décima 
Terceira Câmara Cível, Publicado em: 10/05/2018) 
 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRAZO 
RECURSAL. ART. 198, INC. II, DO ECA. INTEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO DO DEMANDADO. GENITORA QUE DEIXOU O FILHO EM 
ABANDONO, AINDA QUANDO BEBÊ. CRIANÇA QUE ESTÁ SOB A 
GUARDA DA EX-COMPANHEIRA DO GENITOR, POSSUINDO FORTES 
VÍNCULOS DE AFETIVIDADE COM ELA, INCLUSIVE A IDENTIFICANDO 
COMO MÃE. SITUAÇÃO AUTORIZADORA DO DECRETO DE PERDA DO 
PODER FAMILIAR. ATENDIMENTO DO SUPERIOR INTERESSE DA 
CRIANÇA. 
(TJ-RS – Classe: Apelação Cível Nº 70058275595, Oitava Câmara Cível, 
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 24/04/2014) 

 

O afeto tornou-se de grande relevância jurídica, já que é um dos pilares da 

formação e estruturação familiar moderna. Sendo assim, todas as unidades 

familiares alicerçadas no afeto, sejam elas mono21, ana ou pluriparentais, 

homoafetivas, heteroafetivas, poliamorosas, também são merecedoras da proteção 

dada pelo Estado, através da interpretação do artigo 226, da Constituição Federal. 

 A doutrina e a jurisprudência entendem que o rol do artigo 226 supracitado é 

exemplificativo e não taxativo, e que, portanto, outras manifestações familiares são 

possíveis, como caracteriza Flávio Tartuce:  

Família anaparental, expressão criada por Sérgio Resende de Barros, que 
quer dizer família sem pais.19 Ilustrando a aplicação do conceito, o STJ 
entendeu que o imóvel em que residem duas irmãs solteiras constitui bem 
de família, pelo fato delas formarem uma família (STJ, REsp 57.606/MG, 
Rel. Min. Fontes de Alencar, 4.ª Turma, j. 11.04.1995, DJ 15.05.1995, p. 
13.410). 

Família homoafetiva, constituída por pessoas do mesmo sexo, tendo sido a 
expressão união homoafetiva criada e difundida por Maria Berenice Dias.20 
Como é notório, decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, do dia 5 de 
maio de 2011, reconheceu por unanimidade a união homoafetiva como 
entidade familiar, o que representou uma grande revolução no sistema 
jurídico nacional (ver publicação no Informativo n. 625, julgamento da ADPF 
132/RJ e ADI 4.277/DF). A decisão compara a união homoafetiva à união 
estável, para todos os fins jurídicos, tendo efeito vinculante e erga omnes. O 
tema ainda será aprofundado no presente capítulo da obra. 

                                                           
21 Família monoparental, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, 
§ 4.º, CRFB). 
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Família mosaico ou pluriparental, aquela decorrente de vários casamentos, 
uniõesestáveis ou mesmo simples relacionamentos afetivos de seus 
membros. Utiliza-se o símbolo do mosaico, diante de suas várias cores, que 
representam as várias origens. Ilustrando, A já foi casado por três vezes, 
tendo um filho do primeiro casamento, dois do segundo e um do terceiro. A, 
dissolvida a última união, passa a viver em união estável com B, que tem 
cinco filhos: dois do primeiro casamento, um do segundo, um do terceiro e 
um de união estável também já dissolvida.22 

 

Vale ressaltar que esse afeto não é apenas um laço que envolve integrantes 

de uma família, mas um laço que une diversas pessoas com a finalidade de garantir 

a felicidade de todas elas, como é o caso, por exemplo, das relações de poliamor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil Volume Único, 2014, p. 838-839 
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CAPÍTULO 2. DAS RELAÇÕES POLIAMORISTAS 

 

Com a transformação das famílias23, a promulgação da constituição de 1988 e 

o reconhecimento do afeto para formação das relações familiares, surgiu o que 

chamamos atualmente de Poliamor. É conceituado de diferentes formas, mas em 

resumo, consiste na “possibilidade de se estabelecer simultaneamente mais de uma 

relação amorosa com a concordância dos envolvidos”24.  

Seu conceito vai ao encontro de princípios de ordem constitucional, tais como: 

a dignidade da pessoa humana25, a liberdade e a igualdade de gênero26 já que a 

base do poliamor é justamente a liberdade de estar com quem e quantas pessoas 

quiser e a igualdade, pois tanto o homem quanto a mulher podem ter outros 

parceiros, o que não acontece, por exemplo, na poligamia. Ainda se relaciona 

também com princípios que têm por escopo a interpretação da realidade social, 

como o já mencionado princípio da afetividade e também o princípio da pluralidade 

das formas de família.  

É importante ressaltar que a concepção de poligamia e poliamor são 

dissociadas, embora o prefixo implique uma semelhança e sejam termos não-

monogâmicos. A poligamia pressupõe assimetria de gêneros, já que há apenas um 

polígamo na relação e o poliamor traz a possibilidade de que tanto homens quanto 

mulheres amem da forma que desejarem27.  

Em entrevistas com adeptos do poliamor, Antonio Pilão constatou que há uma 

divergência entre seus defensores. Embora seja visto como uma alternativa crítica à 

monogamia, para alguns a monogamia não é necessariamente um mal a ser 

                                                           
23 Inicialmente configuradas com o casamento entre o homem e a mulher com objetivos econômicos 
e de procriação, e posteriormente sendo caracterizadas com a afetividade, a solidariedade, o 
cuidado, fazendo surgir novas configurações de família como a monoparental, a homoafetiva, a 
anaparental, a unipessoal, a família informal etc.  
24 PILÃO, Antonio C. Entre a Liberdade e a igualdade: princípios e impasses da ideologia 
poliamorista, p. 393 
25 A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, contemplada no 
artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. BRASIL. Constituição Federal da República. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 25 
maio 2016. 
26 Constituição Federal traça em seu artigo 3º, incisos I e IV, como objetivo da República Federativa 
do Brasil a liberdade (“sociedade livre”) e a igualdade de gênero (“promover o bem de todos, sem 
preconceito de origem, raça sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação). BRASIL. 
Constituição Federal da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 25 maio 2016 
27 PILÃO, Antonio C. e GOLDENBERG, Mirian.  Revista Ártemis, Edição V. 13 ,2012, p.62. 



21 

 

 

combatido e para outros, não haveria escolha por ela, já que seria o único modelo 

de relação socialmente legítimo.28  

O discurso do poliamor a partir da ênfase de múltiplos parceiros, não significa 

“dormir com qualquer um”, mas se envolver em vários relacionamentos íntimos, de 

carinho, honestidade, respeito, e principalmente não-exclusividade.29  

Existem diversos arranjos poliamoristas, quais sejam: a “relação mono/poli” 

que consiste em apenas um dos parceiros no casal ser poliamorista e o outro, por 

opção não ser; a “relação em grupo” quando todos os indivíduos do relacionamento 

se relacionam entre si; e a “rede de relacionamentos interconectados” quando cada 

um tem relações poliamoristas diferentes daqueles parceiros. Podem ainda ser 

divididos em “aberto” quando há possibilidade de novos amores e “fechado” quando 

os indivíduos se comprometem a “polifidelidade”, ou seja, relacionamentos apenas 

entre as pessoas que ali estão.30  

Indivíduos que vivem essa realidade devem ter respeitados os seus direitos 

pois um dos pilares do Estado Democrático de Direito é justamente a Dignidade da 

Pessoa Humana31. Admitir a possibilidade de desprezo ou discriminação a uma 

pessoa em virtude de suas opções de vida, de suas escolhas pessoais, de como 

será formada sua própria família – com alguém do mesmo sexo ou não, ou até mais 

de uma pessoa - seria o mesmo que não tratar dignamente a pessoa. Na doutrina 

nacional é importante destacar o conceito elaborado por Ingo Wolfgang Sarlet, sobre 

esse princípio:  

A dignidade da pessoa humana corresponde à qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover a sua participação ativa e co-

                                                           
28 PILÃO, Antonio C. Entre a Liberdade e a igualdade: princípios e impasses da ideologia 
poliamorista, 2015, p. 395 
29 MATTOS, Franco Jorge: Poliamor e o direito de amar. Disponível em: 
<https://francomattos.jusbrasil.com.br/artigos/437064190/poliamor-e-o-direito-de-amar>. Acesso em: 
5 Jul. 2018 
30 PILÃO, op. cit., p. 393. 
31 No art. 1ᵒ, inciso III, da Constituição Federal de 1988, a Dignidade da Pessoa Humana consta como 
o postulado central do ordenamento jurídico pátrio, um dos princípios fundamentais da República.  
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responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos.32 

 

Os reflexos da constitucionalização do Direito de Família trouxeram ao 

poliamor a possibilidade de se fixarem como entidades familiares, principalmente 

baseado na dignidade da pessoa humana, mas ainda levando em consideração 

valores como a igualdade e a liberdade, além da afetividade aqui já tratada. Quanto 

a essa liberdade no âmbito familiar, o Estado deve propiciar ao indivíduo condições 

para que suas escolhas possam se concretizar, em outras palavras, deve preservar 

e fornecer o direito de escolha dos indivíduos. Como ensina Luís Roberto Barroso, 

“as pessoas devem ter o direito de desenvolver sua personalidade e as instituições 

políticas e jurídicas são obrigadas a promover esse desenvolvimento, e não dificultá-

lo”33. Desse princípio decorre a chamada autonomia privada, ou seja, a livre escolha 

de constituição, manutenção e extinção da entidade familiar sem qualquer imposição 

externa, mas com observância às normas, principalmente às normas jurídicas.  

O Estado, portanto, deve possibilitar o exercício da liberdade dos indivíduos 

que entendem que a prática do poliamor faz com que sua personalidade seja melhor 

desenvolvida. Ademais, a temática pode ser eivada de preconceitos de diversos 

níveis, como por exemplo, o religioso por não ser composto apenas de um homem e 

uma mulher, como menciona o Livro da Bíblia34. A máxima de que ninguém é 

obrigado a contrair matrimônio ou permanecer nele, poderia ser vista pela ótica do 

poliamor, de forma que ninguém é obrigado a permanecer com quem e da forma 

que não queira. Da mesma maneira que uma pessoa não é obrigada a casar com a 

outra, no poliamor, uma pessoa não é obrigada a permanecer com pessoas que não 

queira. Como assevera Maria Berenice Dias: “todos teriam liberdade de escolher seu 

                                                           
32 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 60. 
33 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional - RBDC. São Paulo; n. 17, 2011, 
p. 123. 
34 Por exemplo, na passagem de Marcos, capítulo 10, versículos 6-9: "Mas, no princípio da criação, 
Deus fez macho e fêmea. Para isso, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 
dois serão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, 
ninguém pode separar". 
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par, seja do sexo que for, bem como o tipo de entidade que quiser construir sua 

família”.35  

Ainda sobre o Princípio da Liberdade, conclui Maria Helena Diniz: 

O princípio da liberdade refere-se ao livre poder de formar comunhão de 
vida, a livre decisão do casal no planejamento familiar, a livre escolha do 
regime matrimonial de bens, a livre aquisição e administração do poder 
familiar, bem como a livre opção pelo modelo de formação educacional, 
cultural e religiosa da prole36. 

 

O princípio da liberdade então é identificado nas relações poliamoristas à 

medida em que as pessoas têm a liberdade de escolha, tanto de viver numa relação 

com mais de uma pessoa quanto pela escolha de com quem elas vão se relacionar 

e quais as possíveis “regras”, por exemplo, se o relacionamento será aberto a outras 

pessoas ou fechado apenas naquele grupo.  

Já a solidariedade, não menos importante na configuração de famílias, foi 

elevada a Princípio na Constituição de 1988. Pensa-se no outro, no conjunto, não 

mais apenas em si próprio. No âmbito do direito de família, a solidariedade é um 

dever imposto ao Estado, um dever de proteção e não reconhecer o poliamor seria 

limitar a área de atuação do Estado, seria não conferir proteção social aos indivíduos 

que optaram por viver esse tipo de relação. 

A solidariedade se apresenta na forma de entender que o outro não está ali 

para competir com você ou roubar seu lugar. O outro está ali para somar. E além 

disso, ela complementa a afetividade no sentido de proporcionar aos familiares a 

“obrigação” de cuidar uns dos outros, significa responder pelo outro. Como preceitua 

Flavio Tartuce:  

 

Ser solidário significa responder pelo outro, o que remonta à ideia de 
solidariedade do direito das obrigações. Quer dizer, ainda, preocupar-se 
com a outra pessoa. Desse modo, a solidariedade familiar deve ser tida em 
sentido amplo, tendo caráter afetivo, social, moral, patrimonial, espiritual e 
sexual.37 

 

                                                           
35 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 66. 
36 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. Vol.5, 23 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27. 
37 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil Volume Único, 2014, p. 828 
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Vale ainda ressaltar a questão da igualdade, direito que se almeja e foi 

fundamento para diversas revoluções, diversas lutas em diferentes momentos da 

história da humanidade, como por exemplo na luta das mulheres pela igualdade com 

os homens ao direito de voto ou de trabalhar fora. No direito de família a igualdade 

tem presença marcante, por exemplo, com a igualdade entre filhos havidos no 

casamento e fora dele, pela igualdade entre o valor da consanguinidade e da 

socioafetividade na sistemática da adoção, e ainda uma das conquistas mais 

recentes nesse sentido, a igualdade entre cônjuges e companheiros38.  

Essa igualdade é um direito ainda não atingido pelos indivíduos que escolhem 

uma relação de poliamor, já que há uma resistência jurídica para o seu 

reconhecimento. Mas, sendo o poliamor, fundado nos valores constitucionais de 

família, por que negar que ele seja reconhecido? De certo que algumas 

consequências ocorreriam, dentre elas, consequências patrimoniais como, 

mudanças na sucessão, na previdência, com pensões, direito a alimentos etc. 

A relação de poliamor então poderia ser configurada como uma família, se 

considerarmos que os princípios aplicados à família também servem de base para 

essas relações, a busca pela proteção de seus integrantes, respeito pela dignidade 

de todos e principalmente o fator afetividade, que é o que consagra essa relação, 

tais quais nas famílias já reconhecidas pelo direito.  

Caracterizando-se o poliamor como uma relação familiar, pode-se dizer que 

até então seria uma família desprotegida e alvo de inúmeros preconceitos, a 

começar por preconceitos criados pela própria religião e pelo que chamam de “bons 

costumes”, o que a sociedade encara como correto. Traria então mais um forte 

motivo para que o Estado a protegesse. Poderia admitir-se a construção do seu 

significado jurídico-familiar a partir de princípios, valores e normas de hermenêutica 

encontradas nas regras de Direito.  

Entretanto, o princípio da igualdade traz consigo o velado princípio da 

diferença. A sociedade garante melhores condições para aqueles que constituem 

maioria da comunidade, ou seja, predomina a vontade da maioria, o que não 

                                                           
38 A decisão do STF foi proferida no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 646721 e 
878694, ambos com repercussão geral reconhecida. No julgamento realizado no dia 10 de maio de 
2017, o artigo 1.790 do Código Civil, que estabelece diferenças entre a participação do companheiro 
e do cônjuge na sucessão dos bens, foi declarado inconstitucional. 
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significa que as minorias não tenham direitos. E como isso se identifica nessas 

relações? Entidades familiares que não seguem o padrão predominante na 

sociedade, como o poliamor, não são juridicamente reconhecidas. Entretanto, com a 

promulgação da Constituição de 1988, no que diz respeito a entidade familiar, não 

há mais espaço para discriminações ou distinções morais na família.  

Nesse sentido, vale trazer a lição de Luís Roberto Barroso, 

Outro argumento encontrado na doutrina é o de que as relações entre 
pessoas do mesmo sexo não podem ser reconhecidas como familiares 
porque escapariam aos padrões de “normalidade moral”. Não é o caso de 
se enveredar aqui pela discussão acerca do que é normal, lembrando 
apenas que em épocas e lugares diferentes já foram ou são normais a 
tortura, a escravidão e a mutilação. O que cabe discutir aqui – e rejeitar – é 
a imposição autoritária da moral dominante à minoria, sobretudo quando a 
conduta desta não afeta terceiros. Em uma sociedade democrática e 
pluralista, deve-se reconhecer a legitimidade de identidades alternativas ao 
padrão majoritário. O estabelecimento de standards de moralidade já 
justificou, ao longo da história, variadas formas de exclusão social e política, 
valendo-se do discurso médico, religioso ou da repressão direta do poder. 
Não há razão para se reproduzir o erro. 39  

 

As relações poliamorosas têm, portanto, suas bases nos principais princípios 

caracterizadores da família, na medida em que se apresenta o princípio da 

liberdade, no qual a pessoa pode ter o tipo de relação que desejar, com quantas 

pessoas desejar, o princípio da solidariedade no qual todos os membros agem em 

prol uns dos outros, o princípio da igualdade ao passo que tanto homens quanto 

mulheres podem ter outros parceiros. Princípios esses que nos dirigem a um 

princípio ainda mais amplo, a dignidade humana, para que o indivíduo alcance a tão 

sonhada felicidade. Então como não reconhecer possíveis efeitos jurídicos dessas 

relações? 

 

2.1. EFEITOS JURÍDICOS DA SIMULTANEIDADE AFETIVA 

 

Após essa análise principiológica para o reconhecimento do poliamor, faz-se 

necessário trazer os aspectos práticos, os reflexos não somente patrimoniais, mas 

também sociais que serão gerados. O objetivo aqui não é discutir se essa relação 

                                                           
39 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. São Paulo. n. 17, 2011, 
p. 122. 
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deveria ser registrada através de um instrumento público, mas abordá-la como uma 

categoria autônoma de família. 

Mister se faz salientar que a monogamia não está associada à fidelidade40. 

Monogamia significa, no sentido literal, “estar casado com uma pessoa”. Já o 

casamento é “uma instituição social que envolve um compromisso legal entre duas 

pessoas”41, tinha como base um anseio econômico. Ocorre que poucos são os que 

se arriscam a tratar da natureza jurídica da monogamia, dando uma definição de 

caráter geral, explicada por Letícia Ferrarini como:  

Uma característica histórico-sociológica reconhecida como padrão médio da 
família ocidental. Por consistir em um padrão de conduta socialmente 
institucionalizado, passam a ser estigmatizados como desviantes os 
comportamentos que não se adequam à orientação monogâmica. A ordem 
jurídica pátria defende com firmeza a monogamia. Embora não tenha 
prevista expressamente na Constituição, ela se revestiu da qualidade de um 
verdadeiro axioma pela doutrina, encontrando apoio na legislação 

infraconstitucional e na sociedade, cuja orientação é judaico-cristã.42 

 

A Constituição da República, no artigo 226, §3ᵒ ao afirmar que “reconhecida a 

união estável entre homem e a mulher como entidade familiar”, não determinou que 

essa união devesse ser monogâmica, mas é algo que se impõe como uma espécie 

de verdade, de dogma.  

Os autores43 que consideram a monogamia como princípio entendem ser 

inconcebível a manutenção de famílias simultâneas, porque estariam infringindo os 

deveres de lealdade e fidelidade44, mas não atentam para o fato de que pode haver 

sim lealdade e fidelidade nessas relações que geralmente são baseadas na 

honestidade.  

                                                           
40 Essa visão de que a monogamia não representa fidelidade sexual a um único parceiro, por um 
período de vida, não é típica da antropologia, visto que as demais ciências que estudam o homem e 
sua forma de agir e pensar compartilham da mesma corrente, como exemplo da Psicologia e 
psiquiatria, que apenas se limitam a dizer que a monogamia seria um “sistema social de arranjos 
reprodutivos, que aparentemente envolvem um macho e uma fêmea”. BARASH; LIPTON apud 
SANTIAGO, ibid., p. 68 
41 BRANDON apud SANTIAGO, Rafael, ibid., p. 68. 
42 FERRARINI apud SANTIAGO, op. cit., p. 70. 
43 Como por exemplo, Marcos Alves da Silva - Da monogamia: a sua superação como princípio 
estruturante do direito de família. Curitiba: Juruá, 2013, p.89, Elpídio Donizetti e Felipe Quintella - 
Curso didático de direito civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 910), Guilherme Calmon Nogueira da 
Gama (2008, p. 100), Maria Helena Diniz - Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 27. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 59. 
44 Artigos 1.566 e 1.724 do Código Civil. 
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Para fazer um paralelo da luta por reconhecimento, podemos citar aqui a 

chamada família homoafetiva, que também passou por uma longa discussão antes 

que fosse finalmente reconhecida como entidade familiar, mas que hoje já é tratada 

de forma pacífica nos tribunais, já que o Supremo Tribunal Federal45 concedeu o 

status de família para essa formação.   

Não se pode negar que a Constituição outorgou à família uma proteção que 

não depende do casamento, amparada nas relações socioafetivas. Portanto, não 

faria sentido ignorar qualquer formação familiar que se baseie no afeto, ainda que 

simultâneo. Afeto que se encontra potencializado nas relações de poliamor. A Carta 

Constitucional não buscou limitar direitos, apenas os exemplificou no âmbito das 

famílias. Ou seja, não seria possível excluir do significado de família qualquer 

entidade que preencha os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensibilidade. 

Não há um padrão para que se reconheça a família, mas sim uma pluralidade46 de 

formações dela. Seja a configuração que for deve sempre ser regida pela busca da 

                                                           
45   STF - ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-198 Divulg 13/10/2011 Public 14/10/2011 Ement Vol-02607-01 PP-
00001. Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). 
PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO 
COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 
ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM 
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO 
PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 
COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO 
COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, 
EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA 
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO 
SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA 
JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. 
DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. 4. 
UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS 
APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO 
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM 
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE 
CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. 5. DIVERGÊNCIAS 
LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 
DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA 
“INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. 
46 A Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, em seu artigo 5º, inciso II, também 
vislumbra a pluralidade de arranjos familiares, dizendo que “ (...) no âmbito da família compreendida 
como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa (...)”. No parágrafo único do mesmo artigo fala ainda 
que “as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. BRASIL. Lei n. 
11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 16 maio 2018. 
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felicidade. Permitir a felicidade não é somente respeitar a Constituição, mas mais 

ainda respeitar a dignidade da pessoa humana.  

Apesar de ainda não haver um posicionamento jurisprudencial, essas 

relações já são uma realidade fática e ganharam notoriedade quando os primeiros 

casais que vivem o poliamor resolveram dar publicidade às suas relações com 

entrevistas para jornais, sites e até trabalhos acadêmicos. O poliamor não delimita o 

número de parceiros, podendo ser vários, como por exemplo a de três pessoas, 

denominados “trisais” cuja preocupação com o reconhecimento é grande já que 

pretendem garantir direitos no campo da paternidade, guarda dos filhos, direitos 

sucessórios etc.  

Atualmente, há uma grande discussão no âmbito administrativo, já que a 

manifestação desses casais se limitou ao direito de fazer uma escritura pública de 

união estável lavrada em tabelionato. O caso ganhou maior repercussão depois que 

a Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS)47 solicitou perante o 

Conselho Nacional de Justiça a proibição de novas escrituras públicas realizadas em 

cartório para reconhecimento civil das uniões poliafetivas. A Corregedora, Ministra 

Nancy Andrighi asseverou que não se trata de uma proibição, mas uma medida de 

precaução e “prudência até que se discuta com profundidade esse tema tão 

complexo que extrapola os interesses das pessoas envolvidas na relação afetiva”48 e 

acrescenta que “as uniões adentram em áreas do Direito, inclusive de terceiros, que 

precisariam ser debatidas, com repercussões no Direito Sucessório, Previdenciário e 

de Família”49. 

A discussão começou no dia 24/04/2018 no Conselho Nacional de Justiça. O 

Ministério Público Federal50 defendeu o reconhecimento das uniões poliafetivas e o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) também se posicionou da mesma 

maneira. Seu advogado Marcos Alves da Silva, diretor nacional do IBDFAM, afirmou: 

                                                           
47 Associação que foi criada em 2013 por um grupo de juristas preocupados com os rumos do Direito 
de Família e das Sucessões. Disponível em: < http://adfas.org.br/o-que-pensa-a-adfas/>. Acesso em: 
5 Jul. 2018. 
48 Conselho Nacional de Justiça. Corregedoria analisa regulamentação do registro de uniões 
poliafetivas. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82221-corregedoria-analisa-
regulamentacao-do-registro-de-unioespoliafetivas>. Acesso em: 16 maio. 2018 
49 Ibidem 
50 CNJ começa a debater a possibilidade das escrituras públicas de união estável poliafetiva. 
Disponível 
em:<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6600/CNJ+come%C3%A7a+a+debater+a+possibilidade+das+e
scrituras+p%C3%BAblicas+de+uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+poliafetiva>. Acesso em: 5 Jul. 2018 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/6600/CNJ+come%C3%A7a+a+debater+a+possibilidade+das+escrituras+p%C3%BAblicas+de+uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+poliafetiva
http://www.ibdfam.org.br/noticias/6600/CNJ+come%C3%A7a+a+debater+a+possibilidade+das+escrituras+p%C3%BAblicas+de+uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+poliafetiva
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Por tal razão, não sei que argumentos minimamente razoáveis poderiam ser 
evocados para que o CNJ venha a proibir as escrituras públicas de união 
estável poliafetiva. Note-se, não se trata de fazer qualquer juízo de valor 
sobre tais uniões. Não é esta questão. A vedação, todavia, constituiria, sem 
sombra de dúvida, grave ofensa a princípios constitucionais e a direitos 
fundamentais, como, por exemplo, o da liberdade de declarar por escritura 
pública o que o cidadão quiser, apenas porque almeja ter a segurança ‘da fé 
pública’ da dita declaração. A vedação de emissão de escritura pública de 
união estável poliafetiva constituirá atentado à liberdade e um lamentável 

equívoco.51 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, no dia 26/06/2018, pela 

proibição de que os Tabelionatos de Notas lavrem escrituras de uniões 

poliafetivas.52 O voto do Relator Ministro João Otávio de Noronha levou em 

consideração que todas as leis brasileiras, assim como o STJ e o STF, têm como 

base a monogamia nas relações de união estável e de casamento53.  

Para que as chamadas famílias simultâneas ou concomitantes, que não se 

confundem com o poliamor, pois são as famílias que surgem de uniões sem 

casamentos civis, fossem reconhecidas foram utilizados argumentos com base nos 

deveres de lealdade e fidelidade, não sendo esta última um requisito de 

configuração da união estável. Ocorre que, no caso do poliamorismo, não se trata de 

discutir se tem como requisito a fidelidade ou não. Não é a ausência desse dever 

que deve ser utilizada como suporte para o reconhecimento ou legitimação da 

família do poliamor, mas sim a existência do afeto e a própria fidelidade, que parece 

estar presente também na maioria dessas relações. 

Tentar associar a família simultânea à família do poliamor baseado na 

simultaneidade de afeto é um equívoco. Em uma delas “A” e “B” têm uma relação 

duradoura e “B” mantém uma relação com “C” sem o conhecimento de “A”. Em outra 

situação, “A”, “B” e “C” convivem juntos ou mantém uma relação onde todos 

concordam e sabem da existência de cada um. O problema é que pode se pensar 

que o poliamor nasce de ato de adultério e isso traz uma carga negativa e falsa, já 

que nela há a anuência de todos os envolvidos.  

                                                           
51 Ibidem 
52 O julgamento completo, em vídeo, do pedido da ADFAS ao CNJ para a vedação de escrituras de 
poliamor como união estável. Disponível em: <http://adfas.org.br/2018/06/27/julgamento-do-pedido-
da-adfas-ao-cnj/>. Acesso em 5 Jul. 2018 
53 Ibidem 
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Apesar de o poliamor se edificar em requisitos comuns à união estável, quais 

sejam: convivência pública contínua e duradoura, sem que necessariamente haja 

coabitação, existe a tendência de equiparação entre a união civil do poliamor com 

união estável, o que traria ainda mais discussões já que a norma que regula esse 

último prevê dualidade de pessoas.  

Entretanto, apesar dessas relações não poderem ser vistas como união 

estável em todos os seus aspectos, nada impede que acarrete efeitos semelhantes 

ao dessa união. Mas a grande questão não é encaixar esse tipo de relação em um 

conteúdo jurídico fixo, pois tem suas peculiaridades.  

No informativo 500 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi 

reconhecida a família anaparental, não hesitaram em dizer que a família é um 

núcleo de desenvolvimento dos seres envolvidos: 

ADOÇÃO PÓSTUMA. FAMÍLIA ANAPARENTAL. 
Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 
vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a 
filiação socioafetiva, quais sejam, o tratamento do menor como se filho 
fosse e o conhecimento público dessa condição. Ademais, o § 6º do art. 42 
do ECA (incluído pela Lei n. 12.010/2009) abriga a possibilidade de adoção 
póstuma na hipótese de óbito do adotante no curso do respectivo 
procedimento, com a constatação de que ele manifestou, em vida, de forma 
inequívoca, seu desejo de adotar. In casu, segundo as instâncias ordinárias, 
verificou-se a ocorrência de inequívoca manifestação de vontade de adotar, 
por força de laço socioafetivo preexistente entre adotante e adotando, 
construído desde quando o infante (portador de necessidade especial) tinha 
quatro anos de idade. Consignou-se, ademais, que, na chamada família 
anaparental sem a presença de um ascendente, quando constatados os 
vínculos subjetivos que remetem à família, merece o reconhecimento e igual 
status daqueles grupos familiares descritos no art. 42, § 2º, do ECA. Esses 
elementos subjetivos são extraídos da existência de laços afetivos de 
quaisquer gêneros, da congruência de interesses, do compartilhamento de 
ideias e ideais, da solidariedade psicológica, social e financeira e de outros 
fatores que, somados, demonstram o animus de viver como família e dão 
condições para se associar ao grupo assim construído a estabilidade 
reclamada pelo texto da lei. Dessa forma, os fins colimados pela norma são 
a existência de núcleo familiar estável e a consequente rede de proteção 
social que pode gerar para o adotando. Nesse tocante, o que informa e 
define um núcleo familiar estável são os elementos subjetivos, que podem 
ou não existir, independentemente do estado civil das partes. Sob esse 
prisma, ressaltou-se que o conceito de núcleo familiar estável não pode ficar 
restrito às fórmulas clássicas de família, mas pode, e deve, ser ampliado 
para abarcar a noção plena apreendida nas suas bases sociológicas. Na 
espécie, embora os adotantes fossem dois irmãos de sexos opostos, o fim 
expressamente assentado pelo texto legal colocação do adotando em 
família estável foi plenamente cumprido, pois os irmãos, que viveram sob o 
mesmo teto até o óbito de um deles, agiam como família que eram, tanto 
entre si como para o infante, e naquele grupo familiar o adotando se 
deparou com relações de afeto, construiu nos limites de suas possibilidades 
seus valores sociais, teve amparo nas horas de necessidade físicas e 
emocionais, encontrando naqueles que o adotaram a referência necessária 
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para crescer, desenvolver-se e inserir-se no grupo social de que hoje faz 
parte. Dessarte, enfatizou-se que, se a lei tem como linha motivadora o 
princípio do melhor interesse do adotando, nada mais justo que a sua 
interpretação também se revista desse viés. (REsp 1.217.415-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 19/6/2012) 

 

Nesse ponto vale ressaltar que o poliamor não necessariamente apresenta a 

sexualidade como requisito de existência, bastando se demonstrar o animus de se 

viver em família e como família, estando presentes os requisitos para a configuração 

da entidade familiar, como a solidariedade e o afeto.  

Diante do exposto até aqui, temos argumentos consideráveis para que essas 

relações sejam consideradas antes de mais nada como entidades familiares, então 

posteriormente se buscar a regulamentação jurídica sobre elas. Deveria haver um 

desprendimento dos preconceitos gerados pela sociedade, pela religião e uma maior 

preocupação com o ser humano em si, com a busca da felicidade do indivíduo.  
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CAPÍTULO 3. O RECONHECIMENTO DO AFETO COMO VALOR JURÍDICO NAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS – O DEVER DE CUIDADO 

 

Como já falado no presente trabalho, o afeto ganhou seu lugar como valor 

jurídico ao longo da transformação das relações interpessoais na sociedade. A 

afetividade hoje é apresentada como princípio jurídico atual do direito de família, em 

razão de seu gradativo reconhecimento jurisprudencial e sua expressiva 

manifestação nos relacionamentos familiares contemporâneos. 

É possível a constatação da afetividade como princípio constitucional implícito 

a partir de alguns dispositivos da Constituição, como cita Paulo Luiz Netto Lôbo:  

Encontram-se na Constituição os fundamentos essenciais do princípio da 
afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da família brasileira, 
além dos já referidos: a) todos os filhos são iguais, independentemente de 
sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se 
integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-
se os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente 
protegida (art. 226, § 4º); d) a convivência familiar (e não a origem biológica) 
é a prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227).54 

 

Embora a afetividade esteja implicitamente presente no texto constitucional e 

tenha ampla construção não apenas doutrinária, mas também jurisprudencial, 

observa-se que o novo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, em 10 de janeiro 

de 2002, teve avanços comedidos, no campo do direito de família, ao passo que não 

consta de forma explícita a afetividade em seu texto55. 

Pode-se observar esse avanço comedido, na leitura do artigo 1.593: “O 

parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem”, 

no qual os critérios de parentesco foram ampliados, permitindo que se reconhecesse 

a socioafetividade nessas questões ainda que de forma implícita e corroborada pelo 

Enunciado nº 103 da Primeira Jornada de Direito Civil: 

O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil 
além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há 
também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas 
de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não 

                                                           
54 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4.edição,Saraiva, 2012, p. 48  
55 Princípio da Afetividade – Disponível em: < http://www.arcos.org.br/artigos/principio-da-
afetividade/>. Acesso em: 5 de Jul.2018 
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contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, 
fundada na posse do estado de filho.56 

 

Como pondera a juspsicanalista Giselle Câmara Groeninga:  

O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito 
de Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade 
dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que 
possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente às 
relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das 
relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família é o da 
afetividade.57 

 

É importante ressaltar que veio ganhando um papel preponderante no contexto 

jurídico o dever de cuidado, para além do sentido que perpassa os fundamentos da 

responsabilização do Direito, ou seja, para além do sentido do cuidado objetivo, 

onde são compreendidas a cautela, a atenção ou a diligência, com vistas a não 

causar dano a outrem.  

O dever de cuidado aqui vai mais além do que o sentido de cautela e de 

atenção, perpassando agora o afeto, a proteção e a solidariedade, e está 

intimamente ligado a forma como o ser humano vem construindo o mundo a partir de 

seus laços afetivos, o que fica mais evidente no espaço da família. Ela é lugar 

privilegiado do exercício do cuidado.  

A questão do cuidado pode ser percebida em diversos dispositivos legislativos, 

direta ou indiretamente, no ordenamento jurídico brasileiro, como por exemplo:  “Art. 

229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”. Também no artigo 226, § 7º da Constituição Federal, que colocou a 

paternidade responsável como princípio constitucional envolvendo os deveres 

jurídicos de sustento, guarda e educação da prole, por parte dos pais, presente 

também no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). 

Uma das primeiras decisões do Superior Tribunal de Justiça que amparou seus 

fundamentos no cuidado foi a do REsp n° 1.106.637/SP, julgada pela 3ª Turma em 

01 de junho de 2010, com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi:  

                                                           
56 Disponível em <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/734>. Acesso em: 8 Jul. 2018  
57 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito Civil. Volume 7. Direito de Família. Orientação: Giselda M. F 
Novaes Hironaka. Coordenação: Aguida Arruda Barbosa e Cláudia Stein Vieira. São Paulo: RT, 2008, 
p. 28. 
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DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO. 
PEDIDO PREPARATÓRIO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
FORMULADO PELO PADRASTO EM FACE DO PAI BIOLÓGICO. 
LEGÍTIMO INTERESSE. FAMÍLIAS RECOMPOSTAS. MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA. - O procedimento para a perda do poder 
familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de pessoa 
dotada de legítimo interesse, que se caracteriza por uma estreita relação 
entre o interesse pessoal do sujeito ativo e o bem-estar da criança. - O 
pedido de adoção, formulado neste processo, funda-se no art. 41, § 1º, do 
ECA (correspondente ao art. 1.626, parágrafo único, do CC/02), em que um 
dos cônjuges pretende adotar o filho do outro, o que permite ao padrasto 
invocar o legítimo interesse para a destituição do poder familiar do pai 
biológico, arvorado na convivência familiar, ligada, essencialmente, à 
paternidade social, ou seja, à socioafetividade, que representa, conforme 
ensina Tânia da Silva Pereira, um convívio de carinho e participação no 
desenvolvimento e formação da criança, sem a concorrência do vínculo 
biológico (Direito da criança e do adolescente uma proposta interdisciplinar  
2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 735). - O alicerce, portanto, do 
pedido de adoção reside no estabelecimento de relação afetiva mantida 
entre o padrasto e a criança, em decorrência de ter formado verdadeira 
entidade familiar com a mulher e a adotanda, atualmente composta também 
por filha comum do casal. Desse arranjo familiar, sobressai o cuidado 
inerente aos cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a 
prole comum, seja ela oriunda de relacionamentos anteriores de cada 
consorte, considerando a família como espaço para dar e receber cuidados. 
- Sob essa perspectiva, o cuidado, na lição de Leonardo Boff, representa 
uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento 
com o outro; entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de 
ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser humano. Sem cuidado 
ele deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a 
morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se, 
ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará 
por prejudicar a si mesmo por destruir o que estiver à sua volta. Por isso o 
cuidado deve ser entendido na linha da essência humana (apud Pereira, 
Tânia da Silva. Op. cit. p. 58). - Com fundamento na paternidade 
responsável, o poder familiar é instituído no interesse dos filhos e da família, 
não em proveito dos genitores e com base nessa premissa deve ser 
analisada sua permanência ou destituição. Citando Laurent, o poder do pai 
e da mãe não é outra coisa senão proteção e direção (Principes de Droit 
Civil Français, 4/350), segundo as balizas do direito de cuidado a envolver a 
criança e o adolescente. - Sob a tônica do legítimo interesse amparado na 
socioafetividade, ao padrasto é conferida legitimidade ativa e interesse de 
agir para postular a destituição do poder familiar do pai biológico da criança. 
Entretanto, todas as circunstâncias deverão ser analisadas detidamente no 
curso do processo, com a necessária instrução probatória e amplo 
contraditório, determinando-se, outrossim, a realização de estudo social ou, 
se possível, de perícia por equipe interprofissional, segundo estabelece o 
art. 162, § 1º, do Estatuto protetivo, sem descurar que as hipóteses 
autorizadoras das destituição do poder familar que devem estar 
sobejamente comprovadas são aquelas contempladas no art. 1.638 do 
CC/02 c.c. art. 24 do ECA, em numerus clausus. Isto é, tão somente diante 
da inequívoca comprovação de uma das causas de destituição do poder 
familiar, em que efetivamente seja demonstrado o risco social e pessoal a 
que esteja sujeita a criança ou de ameaça de lesão aos seus direitos, é que 
o genitor poderá ter extirpado o poder familiar, em caráter preparatório à 
adoção, a qual tem a capacidade de cortar quaisquer vínculos existentes 
entre a criança e a família paterna. - O direito fundamental da criança e do 
adolescente de ser criado e educado no seio da sua família, preconizado no 
art. 19 do ECA, engloba a convivência familiar ampla, para que o menor 
alcance em sua plenitude um desenvolvimento sadio e completo. Atento a 
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isso é que o Juiz deverá colher os elementos para decidir consoante o 
melhor interesse da criança. - Diante dos complexos e intrincados arranjos 
familiares que se delineiam no universo jurídico ampliados pelo entrecruzar 
de interesses, direitos e deveres dos diversos componentes de famílias 
redimensionadas, deve o Juiz pautar-se, em todos os casos e 
circunstâncias, no princípio do melhor interesse da criança, exigindo dos 
pais biológicos e socioafetivos coerência de atitudes, a fim de promover 
maior harmonia familiar e consequente segurança às crianças introduzidas 
nessas inusitadas tessituras. - Por tudo isso consideradas as peculiaridades 
do processo, é que deve ser concedido ao padrasto legitimado ativamente e 
detentor de interesse de agir o direito de postular em juízo a destituição do 
poder familiar pressuposto lógico da medida principal de adoção por ele 
requerida em face do pai biológico, em procedimento contraditório, 
consonante o que prevê o art. 169 do ECA. - Nada há para reformar no 
acórdão recorrido, porquanto a regra inserta no art. 155 do ECA foi 
devidamente observada, ao contemplar o padrasto como detentor de 
legítimo interesse para o pleito destituitório, em procedimento contraditório. 
Recurso especial não provido. 
(STJ - REsp: 1106637 SP 2008/0260892-8, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 01/07/2010) 
 

E ainda, de mesma relatoria, a decisão no REsp n°1.159.242/SP, julgada em 

24 de abril de 2012, que condenou um pai ao pagamento de indenização por danos 

morais a filha, usando dentre os fundamentos a ausência de cuidado, que naquele 

contexto assumia o status de obrigação legal, como se observa a seguir:  

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem 
restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade 
civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. 
O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que 
manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da 
CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi 
descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a 
forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e 
companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, 
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos 
morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que 
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em 
relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, 
para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos 
quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de 
excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento 
de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do 
recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por 
danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a 
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 
7. Recurso especial parcialmente provido. 
(STJ – Resp 1159242/SP, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de 
Julgamento: 20/04/2012, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 
10/05/2012) 
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Dito isso, passaremos então a analisar como se mostra presente o afeto nas 

relações construídas dentro do seio familiar, nas relações entre pais e filhos. A 

valorização prática desse afeto como valor jurídico nos remonta ao trabalho do 

jurista João Batista Villela, tratando da desbiologização da paternidade, no qual ele 

sustenta que a família constitui mais um vínculo de afeto do que um vínculo 

biológico, surgindo assim uma nova forma de parentesco civil, a parentalidade 

socioafetiva, baseada na posse de estado de filho, a qual estudaremos no capítulo a 

seguir. 

  

3.1 DESBIOLOGIZAÇÃO DA PATERNIDADE 

 

Em primeiro lugar, faz-se necessário diferenciar duas categorias: procriação e 

paternidade. A coabitação sexual entre o homem e a mulher pode dar origem a um 

novo ser humano, matéria em si de altíssima relevância. Como a gravidez é um 

fenômeno feminino, a responsabilidade social da mulher não era colocada em prova. 

Já a do homem, caso a mulher tivesse deitado com outros homens em um período 

considerado o de concepção, essa responsabilidade poderia ser discutida e até 

mesmo excluída (caso se entendesse que aquele indivíduo não foi quem colaborou 

na concepção daquela nova vida)58. A simples possibilidade de o filho provir de outro 

homem, exonerava todos de qualquer possibilidade. Como predispôs João Batista 

Villela: 

[...] no fundo, uma extensão bem cínica do princípio in dubio pro reo, da 
qual a grande vítima, vê-se logo, era a prostituta. Paradoxalmente, ali onde 
havia muitos para responder e onde a necessidade econômica e social 
devia ser mais aguda, não se tinha como alcançar quem pagasse pelo 
fato.59 

 

Uma coisa, com efeito, é a responsabilidade pelo ato da relação sexual de que 

pode resultar a gravidez e outra, bem diferente é a que decorre, por exemplo, do 

estatuto da paternidade, que pelo direito francês é o que está ligado ao surgimento 

da ação de subsídios60.  

                                                           
58 VILLELA, João Batista. Desbiologização da paternidade, 1979, p. 403. 
59 Ibidem 
60 Ibidem, p. 404 
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Nos termos da lei francesa, “todo descendente natural, cuja filiação paterna 

não esteja legalmente estabelecida, pode reclamar subsídios daquele que manteve 

relações sexuais com sua mãe durante o período legal da concepção” (Cód. Civ, Fr., 

art. 342). E se forem mais de um? Não há dúvida: todos, desde que não seja 

excluída a paternidade biológica, serão condenados a prestação dos alimentos 

previstos na lei, encargo que se transmite aos herdeiros do devedor e pode se 

estender para além da maioridade. Seria então o dever de alimentar que define a 

paternidade61.  

Evidente que inúmeras foram as críticas a essa lei francesa, como ironizou 

Henri Mazeaud: “nosso direito conhecia a copropriedade; o projeto pretende 

estabelecer a copaternidade de fato”62. Entretanto, há entre a investigação de 

paternidade e a ação para fins de subsídios uma importante diferença. Não se 

trataria apenas de provar a paternidade do réu, mas simplesmente de fazê-lo ser 

responsabilizado já que ao manter relações com a mãe no período da concepção ele 

assumiu o risco de ser pai63.  

Daí viria o caráter indenizatório da ação para fins de subsídio e mais ainda, em 

situações em que se fosse muito difícil saber quem verdadeiramente seria o pai, 

uma solução em socorro do filho tinha que ser encontrada, para não o deixar 

desamparado e assegurar sua manutenção e educação, conforme pensamentos de 

Michel Dagot e Pierre Spiteri.64  

Não é difícil identificar que uma associação é feita entre a paternidade e a 

procriação, mas ser pai ou mãe não está apenas no fato biológico, no fato de gerar 

um indivíduo, mas também na circunstância de amar e servir.  

João Batista Villela, em seu artigo “Desbiologização da Paternidade” traz um 

exemplo bíblico onde o Rei Salomão utilizou mais do que critérios biológicos para 

dirimir o conflito entre duas mães e a guarda de uma criança. Salomão usou o 

critério afetivo, colocando à prova o amor à criança por parte das querelantes. 

Como? Ordenou que se partisse a criança ao meio contando com a reação da mãe 

                                                           
61 Ibidem 
62 MAZEAUD, Henri. Une Famille “dans le vent”: la famille hors marriage (Le projet de loi relative à la 
filiation). Paris, 28.04.1971, p. 101. 
63 VILLELA, João Batista. Desbiologização da paternidade, 1979, p. 405 
64 DAGOT, Michel e SPITERI, Pierre. Le nouveau droit de la filiation: Loi du S janvier, 1972, Paris, 
p.65 
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biológica contra a ideia. De certo que, esse critério foi um tanto arriscado porque 

nem sempre aquela que gera é a que mais ama.65  

As transformações pelas quais a família passou deixando de ser um núcleo 

econômico, social e religioso para se tornar um núcleo de afetividade, esvaziaram 

ainda mais a ideia de que paternidade é apenas aquela determinada por critérios 

biológicos.  

Com o avanço da ciência e da tecnologia, hoje é possível separar a atividade 

sexual do fenômeno procriativo. Por exemplo, hoje é possível obter satisfação 

sexual sem ter a gravidez com o uso da pílula anticoncepcional, do Diu, e de vários 

outros métodos contraceptivos, e ainda, é possível o movimento inverso, de ter a 

reprodução sem que haja atividade sexual, como é o caso do bebê de proveta. 

Esses fatos tenderão a fazer da paternidade um ato de opção.  

Essas não são especulações de um futuro remoto, mas “cortes de um processo 

que começou e vai adiantado”66. Por exemplo, para as crianças nascidas em 

reprodução assistida, consideraríamos pai aquele que cedeu seu material genético 

de forma anônima para os bancos de inseminação? E mais ainda, negaríamos o 

status de pai a alguém que não participou da reprodução, mas vive em prol daquela 

criança?67 

De acordo com João Batista Villela68 o equívoco da ação de investigação de 

paternidade não estaria em obrigar alguém patrimonialmente pela sua conduta, mas 

sim obrigar essa pessoa a assumir uma paternidade que não deseja. Simplesmente, 

porque é impossível fazê-lo sem violentar a própria pessoa, suas vontades, suas 

escolhas, sua liberdade (que é uma das bases do direito de família hoje), e mais 

ainda, sem violentar a própria ideia de paternidade. “Pai e mãe ou se é por decisão 

pessoal e livre, ou simplesmente não se é”69.  Desbiologizar a paternidade então é 

um fato e mais ainda uma vocação. É a consciência de que a paternidade é uma 

opção e não uma fatalidade.  

                                                           
65 VILLELA, João Batista. Desbiologização da paternidade, 1979, p. 409. 
66 Ibidem, p. 414 
67 Ibidem, p. 415 
68 Ibidem 
69 Ibidem 
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Quando dizemos que a paternidade é uma opção não significa que o pai pode 

escolher ser pai ou não, que ele possa se esquivar da responsabilidade, mas com 

todos os avanços da medicina para se evitar uma gravidez, só se torna pai quem 

não usa de nenhum desses métodos. Por todos os mecanismos para se evitar uma 

gravidez é que a paternidade não seria uma fatalidade. 

Nessa toada, pode-se inferir que hoje os laços afetivos são tão, ou ainda mais, 

importantes quanto os laços consanguíneos e muito se discutiu se a filiação que 

deveria prevalecer era a biológica ou a afetiva. 

Como a sociedade está em mudança constante, um formato de família, no qual 

se combinam a afetividade e a consanguinidade surgiu, a chamada família 

multiparental. Mas o que seria a multiparentalidade? Como já dito, um novo formato 

de família que busca a efetivação dos laços afetivos sem a exclusão dos laços 

consanguíneos, ou seja, pode-se ter uma mãe biológica e uma mãe afetiva, assim 

como pais e avós. 
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CAPÍTULO 4. A MULTIPARENTALIDADE E O POLIAMOR 

4.1 . O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE 

 

Evidente que o reconhecimento da multiparentalidade gerou diversas críticas e 

questionamentos de âmbito patrimonial, já que um filho que possui dois pais poderia 

requerer alimentos de ambos, bem como participar da sucessão. De acordo com o 

Dicionário Jurídico do site Direito Virtual, dicionário indicado pelo site do Supremo 

Tribunal Federal, filiação “ é o parentesco entre pais e filhos”.70 Note-se que nada se 

menciona a respeito de laços sanguíneos ou afetivos. 

A filiação possui três espécies: filhos legítimos que são aqueles havidos na 

constância do casamento, filhos ilegítimos que são aqueles de fora do casamento e 

os adotivos que são aqueles que se tornam filhos através do processo de adoção.71 

Vale ressaltar que o ordenamento jurídico deu igualdade de tratamento a todos eles, 

todos são filhos72.  

De início, a multiparentalidade significaria a legitimação da 

paternidade/maternidade do padrasto ou da madrasta, ou de pessoas que amam e 

criam uma criança como se filho fosse, sendo visto por ele (a) também como 

pai/mãe, sem desconsiderar seus pais biológicos. A proposta era incluir no registro 

de nascimento o pai ou mãe socioafetivo mantendo o nome dos pais biológicos, mas 

muitos pedidos são feitos por pessoas que possuem vínculo afetivo, mas que não 

necessariamente tem relação conjugal com o pai ou mãe biológica, o que demanda 

do judiciário uma maior atenção.  

Vale ressaltar que a multiparentalidade difere da adoção à medida em que na 

adoção os vínculos jurídicos com o genitor (a) são rompidos enquanto na 

multiparentalidade os vínculos são mantidos. Na realidade, a multiparentalidade 

                                                           
70Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaGuiaD
C&pagina=dicionariojuridico>. Acesso em: 10 Jul. 2018. 
71 BORGES, Gabriella Carvalho. Os tipos de filiação no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/56161/os-tipos-de-filiacao-no-ordenamento-juridico-brasileiro>. Acesso 
em: 5 Jul. 2018 
72 Constituição Federal, artigo 227, parágrafo 6: “Os filhos havidos ou não da relação de casamento, 
ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação”. 
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significa uma forma de reconhecer juridicamente o que já acontece na prática, no 

dia-a-dia de muitas famílias.73  

Quais seriam então os requisitos para se obter esse reconhecimento? De certo 

que o ordenamento jurídico precisa se ocupar dessas questões para então legitimar 

aquele que cria, ama e educa como se seu filho fosse, ainda que não tenha ligação 

sanguínea. Entretanto, a multiparentalidade não tem legislação própria, e por isso 

cada caso é analisado especificamente buscando a melhor solução para as partes, 

principalmente quando envolve menores, buscando então o melhor interesse do 

menor.  

A título de exemplo, temos o recente julgado no REsp 1674849/RS, de relatoria 

do Ministro Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, em cuja decisão 

o recurso foi conhecido e desprovido para não incluir o nome do pai biológico no 

registro mantendo apenas o nome do pai afetivo. Mas por que não incluir o nome do 

outro se uma paternidade não exclui a outra? Pela decisão do Ministro, estava 

provado em instâncias inferiores que a ação foi ajuizada exclusivamente no 

interesse da genitora, que se valeu da criança para tentar atingir seus interesses 

pessoais. Ou seja, o melhor interesse da criança é permanecer com o pai afetivo 

que a assiste em tudo (e pretende continuar assistindo) ao invés de ter o nome de 

um pai biológico que não demonstra interesse algum em formar um vínculo afetivo. 

Ressalvou, entretanto, o direito personalíssimo da menor de pleitear a inclusão do 

nome de seu pai biológico ao atingir a maioridade. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. FILHO HAVIDO DE 
RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS 
PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE 
QUANDO ATENDER AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
APLICAÇÃO DA RATIO ESSENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. 
SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE DA GENITORA SOBRE O DA MENOR. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. O propósito recursal diz respeito à 
possibilidade de concomitância das paternidades socioafetiva e biológica 
(multiparentalidade). 2. O reconhecimento dos mais variados modelos de 
família veda a hierarquia ou a diferença de qualidade jurídica entre as 
formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico (ADI 
n. 4.277/DF). 3. Da interpretação não reducionista do conceito de família 

                                                           
73 ABREU, Karina Azevedo Simões. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 
reconhecimento.Disponível 
em:<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidade-conceito-e-
consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 5 Jul. 2018 
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surge o debate relacionada à multiparentalidade, rompendo com o modelo 
binário de família, haja vista a complexidade da vida moderna, sobre a qual 
o Direito ainda não conseguiu lidar satisfatoriamente. 4. Apreciando o tema 
e reconhecendo a repercussão geral, o Plenário do STF, no julgamento do 
RE n. 898.060/SC, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 
24/8/2017, fixou a seguinte tese: "a paternidade socioafetiva, declarada ou 
não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de 
filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas 
consequências patrimoniais e extrapatrimoniais." 5. O reconhecimento de 
vínculos concomitante de parentalidade é uma casuística, e não uma regra, 
pois, como bem salientado pelo STF naquele julgado, deve-se observar o 
princípio da paternidade responsável e primar pela busca do melhor 
interesse da criança, principalmente em um processo em que se discute, de 
um lado, o direito ao estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o 
direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a 
partir de uma relação de cuidado e afeto, representada pela posse do 
estado de filho. 6. As instâncias ordinárias afastaram a possibilidade de 
reconhecimento da multiparentalidade na hipótese em questão, pois, de 
acordo com as provas carreadas aos autos, notadamente o estudo social, o 
pai biológico não demonstra nenhum interesse em formar vínculo afetivo 
com a menor e, em contrapartida, o pai socioafetivo assiste (e pretende 
continuar assistindo) à filha afetiva e materialmente. Ficou comprovado, 
ainda, que a ação foi ajuizada exclusivamente no interesse da genitora, que 
se vale da criança para conseguir atingir suas pretensões. 7. Ressalva-se, 
contudo, o direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, da menor 
pleitear a inclusão do nome do pai biológico em seu registro civil ao atingir a 
maioridade, momento em que poderá avaliar, de forma independente e 
autônoma, a conveniência do ato. 8. Recurso especial desprovido.  
(STJ - REsp: 1674849 RS 2016/0221386-0, Relator: Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018). 

  

Importante destacar aqui que o Supremo Tribunal Federal em um julgado com 

Repercussão Geral (RE 898060/SC), publicado no dia 24 de agosto de 2017, fixou a 

seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, 

não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.74  

No Direito Comparado, a pluriparentalidade poderia ser exemplificada pela dual 

paternity (dupla paternidade), construído pela Suprema Corte do Estado da 

Louisiana (EUA), para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e 

ao direito do genitor à declaração da paternidade.75  

                                                           
74 STF - RE 898060, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-
2017). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E
+898060%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+898060%2EACMS%2E%29&base
=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/oxbmklf>. Acesso em: 5 Jul. 2018 
75 Disponível em: < http://www.lalitblog.com/2013/08/04/modern-problems-paternity-in-a-new-age/>. 
Acesso em: 5 Jul. 2018 
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O Tribunal Pociask, da Louisiana – EUA, explicou que há um interesse público 

em proteger crianças nascidas durante o casamento, contra escândalos que 

envolvam a paternidade, pelo marido da mãe, que muitas vezes pode estar tentando 

evitar obrigações paternas. Com isso, a jurisprudência da Louisiana foi zelosa ao 

guardar e aplicar a presunção de paternidade, criada pelo Código Civil americano.76 

Em que consiste então essa dupla paternidade? Para o tribunal do estado 

americano, o primeiro pai é o marido da mãe da criança e o segundo é o biológico. 

Isso ocorre porque, sob a lei de Louisiana, o marido presume-se pai, exceto caso ele 

se insurja judicialmente contra essa paternidade no prazo de um ano do nascimento 

da criança, ou ainda não esteja mais convivendo com a mãe da criança por pelo 

menos 300 dias antes do nascimento, também sendo requerida uma ação judicial 

específica.77  

De certo que, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não resolve todos 

os casos de multiplicidade de paternidade/maternidade, fazendo com que seja 

necessária ainda análise de caso a caso, mas a tese trouxe ao menos o 

reconhecimento de que a multiparentalidade existe.  

Como mais um avanço do Direito de Família, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) publicou o Provimento 63, de 14 de novembro de 2017, que dentre outros 

temas, disciplinou o procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva de 

forma extrajudicial, ou seja, perante os Ofícios de Registro Civil das Pessoas 

Naturais.78  

De acordo com o provimento do CNJ, os requisitos para o reconhecimento 

extrajudicial são:  

I – Requerimento firmado pelo ascendente socioafetivo (nos termos do 
Anexo VI), testamento ou codicilo (artigo 11, parágrafos 1º e 8º, do 
Provimento 63/2017 do CNJ); 
II – Documento de identificação com foto do requerente – original e cópia 
simples ou autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do CNJ); 
III – Certidão de nascimento atualizada do filho – original e cópia simples ou 
autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do CNJ); 
IV – Anuência pessoalmente dos pais biológicos, na hipótese de o filho ser 
menor de 18 anos de idade (artigo 11, parágrafos 3º e 5º, do Provimento 
63/2017 do CNJ); 

                                                           
76 Ibidem 
77 Ibidem 
78 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-
corregedoria.pdf. Acesso em: 5 Jul. 2018. 
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V – Anuência pessoalmente do filho maior de 12 anos de idade (artigo 11, 
parágrafos 4º e 5º, do Provimento 63/2017 do CNJ); 
VI – Não poderão ter a filiação socioafetiva reconhecida os irmãos entre si 
nem os ascendentes (artigo 10, parágrafo 3º, do Provimento 63/2017 do 
CNJ); 
VII – Entre o requerente e o filho deve haver uma diferença de pelo menos 
16 anos de idade (artigo 10, parágrafo 3º, do Provimento 63/2017 do CNJ); 
VIII – Comprovação da posse do estado de filho (artigo 12 do Provimento 
63/2017 do CNJ) – condição indispensável para a caracterização da filiação 

socioafetiva. 79 

 

A posse do estado de filho é caracterizada por três elementos, para Luiz Edson 

Fachin, a saber: tratamento, nome e fama.80 Ser tratado na família como filho, ter o 

nome dos pais e ter também a repercussão social da relação de pais e filhos. O 

elemento do nome pode ser dispensado, desde que haja os outros dois elementos, 

quais sejam tratamento e fama, por considerar que o fato de o indivíduo não ter o 

nome dos pais em nada descaracteriza o estado de filho.  

É recomendado ao oficial que além dos documentos exigidos expressamente 

pelo Provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), exija também a (i) 

certidão de casamento ou de união estável do pretenso ascendente com a mãe ou 

pai biológico; (ii) declaração de duas testemunhas, parentes ou não, que atestem 

conhecer o requerente e o filho, reconhecendo-os como pai/mãe e filho81. Essas são 

apenas algumas medidas para que o oficial de registro adote cautelas mínimas para 

garantir que o reconhecimento seja realizado de acordo com o ordenamento.  

O artigo 11, parágrafo 5º, do Provimento 63/2017 do CNJ, estabelece que “a 

coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de doze anos deverá 

ser feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou 

escrevente autorizado”. Essa exigência estabelece um tratamento diferenciado e 

discriminatório se comparado ao reconhecimento extrajudicial da paternidade 

biológica, que não exige que a anuência da mãe ou do filho seja dada 

pessoalmente, bastando apresentação de documento escrito autêntico.  

                                                           
79 SOUZA, Carlos Magno Alves. CNJ cria regras para reconhecimento extrajudicial de filiação 
socioafetiva. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-dez-03/carlos-souza-cnj-cria-regras-
reconhecer-filiacao-socioafetiva>. Acesso em 5 Jul. 2018. 
80 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade; relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 
126. 
81 SOUZA, Carlos Magno Alves. CNJ cria regras para reconhecimento extrajudicial de filiação 

socioafetiva. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-dez-03/carlos-souza-cnj-cria-regras-
reconhecer-filiacao-socioafetiva>. Acesso em 5 Jul. 2018 



45 

 

 

Vale ressaltar também que o ato de reconhecimento da 

paternidade/maternidade afetiva somente se dá por ato de averbação, ou seja, 

posterior ao registro, seguindo a orientação do Provimento 63/2017 do CNJ.  

A pluriparentalidade reconhecida judicialmente já não é nenhuma novidade, 

pois a jurisprudência já foi fixada no sentido de ser possível a coexistência da 

filiação biológica com a socioafetiva. Ocorre que o Provimento 63/2017 do CNJ 

inovou ao permitir o reconhecimento de maneira extrajudicial da socioafetividade, 

sem excluir a filiação biológica e levou em consideração a tese, já mencionada, 

fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 898060/SC.  

Por fim, quanto a exigência da diferença de 16 anos entre o ascendente 

socioafetivo e o filho, é provável que, judicialmente, essa exigência possa ser 

mitigada, como já ocorre em alguns casos de adoção, em que a jurisprudência 

priorizou o vínculo da filiação flexibilizando essa idade mínima.  

Trazendo esse cenário de multiparentalidade para o poliamor, quais seriam 

então as formas em que ela poderia se apresentar nessas relações afetivas? Será 

que necessariamente em toda a relação poliamorista que envolva filhos teremos 

também a presença do instituto da multiparentalidade? É provável que não. 

 

4.2. A MULTIPARENTALIDADE E O POLIAMOR 

 

Em uma pesquisa realizada em diversos sites82, incluindo blogs sobre o 

poliamor, foi possível perceber que muitos adeptos a esse estilo decidiram por esse 

tipo de relação após estarem em relações ditas como tradicionais, entre duas 

pessoas. Em um determinado ponto da relação, seja por vontade de uma parte ou 

de ambas, decidem abrir a relação, testar o novo.  

Até aqui sem problemas, são adultos, sabem o que querem e o que não 

querem. A questão é que parte dessas relações também envolve crianças, como 

filhos de uma ou de outra parte ou até filhos do casal que decidiu em conjunto 

experimentar uma nova relação.   

                                                           
82 Sites como a Revista Marie Claire, Revista Veja SP, Universa (Uol) 
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Ao longo da história, com a força que a afetividade veio ganhando, foi possível 

que diversas configurações de relações se firmassem e não dá para dizer que uma 

ou outra relação é a certa ou que tais relações estão erradas. Com a afetividade, 

para uma pessoa ser caracterizada como pai ou mãe não é mais necessário que ela 

tenha um vínculo biológico, mas que ela aja como pai ou mãe na prática, de fato.  

Já vimos que no cenário do poliamor pode-se ter diversas variações, por 

exemplo, ele pode ser “fechado” no sentido de que aquelas pessoas não se 

relacionam com pessoas de fora, pode ser “aberto” onde as pessoas podem se 

relacionar com outras externas, podem ser compostas por 3 pessoas do mesmo 

sexo, 2 mulheres e 1 homem, 2 homens e 1 mulher, por mais de 3 pessoas, enfim, 

uma infinidade de configurações.  

  E como ficam as crianças que convivem com essa realidade? Será que a 

entrada dessa terceira pessoa significa para elas também a entrada de um novo pai 

ou uma nova mãe? Seria em potencial mais uma pessoa que pode cuidar da criança 

e acabar por desenvolver laços afetivos e então se tornar um pai/mãe afetivo.  

Consideremos a seguinte situação: “A” é casado com “B” e tem um filho. Em 

um determinado momento decidem que vão abrir sua relação e então conhecem “C”, 

que passa a conviver, fazer parte da vida deles diariamente. “C” se afeiçoa com a 

criança, assume também algumas responsabilidades, como levar a escola e passa a 

também cuidar e se preocupar com a criança. Os laços afetivos foram criados. Com 

isso, “C” passa a querer ser considerado oficialmente como pai já que age como tal 

e assim a criança também o considera.  

Como a chamada multiparentalidade já é uma realidade hoje e a jurisprudência 

já a reconhece baseada no melhor interesse no menor, a princípio não haveria óbice 

para que “C” se tornasse o pai afetivo dessa criança, resultando então em mais um 

caso onde a pluriparentalidade se faz presente.  

Ocorre que nem sempre que a nova pessoa entrar na vida daquelas que já 

estavam juntas e já tem filhos, vai querer também assumir a responsabilidade de pai 

ou mãe, seja por já ter outros filhos, por não querer ter filhos ou qualquer outro 

motivo. Aquela pessoa que esclarece que a relação que escolheu foi uma relação 

amorosa apenas com aqueles adultos, sem que envolva responsabilidades 

paternas. Nesse caso, a pluriparentalidade não estaria presente.  
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Podemos dizer então que essa pluralidade parental pode sim estar presente 

nas relações de poliamor, levando em conta, mais uma vez, a liberdade de a pessoa 

escolher como quer viver e de não ser forçado a assumir responsabilidades que não 

deseje.  

Essa pluralidade de pais também pode gerar alguns problemas, por exemplo, 

caso haja divergência entre os genitores a respeito do conteúdo do poder familiar. 

Se não há hierarquia entre o parentesco biológico e o parentesco afetivo não há 

como vislumbrar também que as decisões do pai/mãe biológico valerão mais do que 

a do pai/mãe afetivo. 

A multiparentalidade tem seu escopo na tutela plena dos interesses do menor, 

vide o Princípio do Melhor Interesse do Menor, que agrega em torno dele as 

pessoas que vão cuidá-lo. E aí vem outra questão, nem sempre um indivíduo que 

optou pelo poliamor, mas que optou por não se tornar pai/mãe afetivo vai deixar de 

cuidar de fato desse menor. 

Teremos casos em que o indivíduo não queira tomar para si essa paternidade 

socioafetiva oficialmente, mas que por exemplo, assume algumas pequenas 

responsabilidades do dia a dia com o menor, como buscá-lo na escola. Pelas 

peculiaridades das situações então se faz necessária uma análise em cada caso 

não sendo possível que se dite uma regra, um padrão.   
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CONCLUSÃO  

A partir desse pequeno estudo, vimos como a família se transformou ao longo 

do tempo deixando de ser um núcleo econômico e de reprodução para tornar-se o 

locus do amor, da formação do sujeito, com a valorização do afeto que antes era 

valor e foi elevado a princípio. A afetividade é o vetor e catalisador de todas as 

relações jurídicas.  

O poliamor, a paternidade socioafetiva, as famílias multiparentais ainda são 

conceitos novos, de acordo com Rodrigo da Cunha Pereira83, fundador e presidente 

do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e por isso ainda causam receio em 

algumas pessoas.  

Avanços no Direito de Família, como a igualdade entre o filho biológico e o 

adotivo, foram e são fundamentais para que esse direito se mantenha atual, ou seja, 

acompanhe as mudanças que ocorrem constantemente na sociedade.  

O Direito de Família é a regulamentação das relações de afeto e das 

consequências patrimoniais que dele decorrem. Sendo que o afeto pressupõe 

responsabilidade também. Por exemplo, alguém que coloca um filho no mundo, 

planejado ou não, e não se responsabiliza por ele, precisa responder por isso.  

Ainda que o Brasil seja um dos países mais avançados do mundo em Direito 

de Família84, possui leis bastante atrasadas, o que seria contraditório. Mas o atraso 

a que se refere aqui é no sentido de que essas leis não vêm conseguindo 

acompanhar a transformação da família. Por esse motivo, decisões mais avançadas 

têm buscado respaldo nos princípios constitucionais.  

Ademais, por que negar proteção jurídica a novos tipos de família que buscam 

e se baseiam em princípios constitucionais, como a solidariedade, a liberdade, a 

igualdade, a dignidade da pessoa humana e valorizam a formação do sujeito? Por 

que elas são vistas ainda de um modo negativo pois fogem do que a sociedade 

considera correto ou então por influência da religião?  

                                                           
83 MOTTA, Aydano André – O afeto tornou-se um valor e um princípio jurídico. Disponivel em: 
https://projetocolabora.com.br/vida-sustentavel/poliamor-e-o-direito-a-multiplos-pais-e-maes-nas-
novas-familias/. Acesso em: 3 jul. 2018 
84 Ibidem 
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Embora as relações de poliamor ainda sejam vistas por muitos como relações 

fora dos padrões, não se pode negar que elas buscam suas bases nas mesmas 

bases de uma família, no afeto, na solidariedade, na igualdade, e isso as faz terem 

necessidade de proteção por parte do estado.  

Diante do exposto, ficou clara tamanha importância que o afeto adquiriu no 

Direito de Família ao longo da história, sendo reconhecido como base de todas as 

relações interpessoais e, principalmente, sendo desdobramento de outros princípios 

como o da dignidade da pessoa humana. Laços afetivos são fatores relevantes não 

apenas para caracterizar relações amorosas, mas também porque trouxeram uma 

nova perspectiva da maternidade/paternidade, a chamada parentalidade 

socioafetiva.  
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