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RESUMO 
 
 

A monografia em tela tem por escopo a análise da multiparentalidade inserida no 
contexto evolutivo da família e consequentemente da filiação. Analisa-se, deste modo, 
o contexto das formações familiares, partindo da família como instituição até a família 
afetiva, esta última examinada sob enfoque da Constituição Federal de 1988, principal 
arcabouço para os novos núcleos familiares. Lança-se mão, para tanto, dos métodos 
histórico e dedutivo. O núcleo familiar passou por intensas transformações ao longo 
dos tempos, passando a ser visto como principal meio de realização de seus 
componentes. Referida evolução familiar encontra clímax na Constituição Federal de 
1988, a qual confere status ao afeto, contemplando consequentemente uma 
pluralidade de entidades familiares, afastando-se cada vez mais da ideia do 
matrimônio. Nessa toada, surgem variadas espécies de filiação em que a 
socioafetividade passa a ser mais importante do que a consanguinidade.  A Lei nº 
11.924/09 – Lei Clodovil – ilustra a importância dada ao afeto e a adaptação legislativa 
ao novo panorama plural afetivo, permitindo ao enteado(a) a inclusão do sobrenome 
do padrasto/madrasta em seu registro de nascimento. Com o reconhecimento da 
filiação socioafetiva, calcada nos conceitos de estado de filiação e posse de estado 
de filho, surge o impasse advindo das famílias recompostas. Destarte, a 
multiparentalidade vem à tona como solução para a concomitância entre 
paternidade/maternidade socioafetiva e biológica, possibilitando o duplo registro em 
prol do melhor interesse da criança. Não obstante a omissão legislativa, os Tribunais 
brasileiros vêm caminhando neste sentido. Reconhecer a multiparentalidade implica, 
contudo, reflexos no mundo jurídico, como no direito de visita e guarda, prestação de 
alimentos e sucessão, ante os quais deverá sempre se ter por base os preceitos 
constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana e a igualdade jurídica 
entre os filhos.  
 
Palavras-chave: Direito de Família, Família, Filiação, Afeto, Multiparentalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The present paper aims to assay multi-parenting in the evolutional context of the family, 
and, consequently, of filiation. Therefore, the analysis lies in the context of family 
formation, ranging from its prediction as an institution to its affection based nature, this 
last one analyzed under the Federal Constitution of 1988 percepts, the main legal basis 
for the new family nuclei. The historical and deductive methods are used for such a 
task. The family nucleus underwent sweeping changes throughout the ages, reaching 
the status of primary means of personal fulfillment of its components. Such evolution 
reaches its climax with the Federal Constitution of 1988, which grants status to 
affection, thus contemplating a plurality of family entities, increasingly moving away 
from the idea of traditional marriage. In tune with this, there are several kinds of filiation 
in which socio-affection becomes more important than consanguinity. Law nº 
11.924/09 – also known as Clodovil Law – illustrates both the importance given to the 
affection and the legislative adaptation to the new affective plural panorama, allowing 
the stepchild to include the stepparent's last name in their birth record. With the 
recognition of the socio-affective filiation, based on filiation status and ownership of the 
“condition of son” concepts, the impasse originated from recomposed families arises. 
Thus, the multi-parenting comes up as a solution to concomitant socio-affective and 
biological parenting, allowing double registration in favor of the best interests of the 
child. Despite the legislative omission, the Brazilian courts have been heading in this 
direction. Acknowledging multi-parenting implies, however, legal consequences, such 
as to the right to visit and custody, child support, which should always be addressed 
based on the constitutional precepts, especially human dignity and legal equality 
between children. 
 
Keywords: Family Law, Family, Filiation, Affection, Multi-parenting. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A fim de se adaptar à realidade social que é essencialmente dinâmica, o 

Direito de Família transmuta-se constantemente.  

Uma destas adaptações consiste na desinstitucionalização da família, a qual 

deve ser caracterizada como uma edificação cultural ou humana, a fim de ensejar os 

indivíduos a formarem seus núcleos familiares conforme seus anseios. Consoante a 

isso, o Direito de Família objetiva compreender a pluralidade familiar, uma vez que a 

superação do instituto família, que se fundava em um caráter puramente biológico, 

motiva a necessidade de elementos que sobreexcedem a consanguinidade. 

A afetividade, nesse contexto, deve ser entendida como um desses 

elementos, a qual se caracteriza como princípio precípuo ao Direito de Família atual. 

Junto com a dignidade humana, a afetividade demanda uma adaptação do 

ordenamento jurídico a regular o estabelecimento do estado de filiação. 

Tem-se então que a família codificada encontrou-se cercada no conflito entre 

realidade fática e validade, tendo que curvar-se aos novos núcleos familiares, sobre 

os quais se tratará no primeiro capítulo, e que a despeito de solenidades como o 

casamento, imbuem-se de comunhão, lealdade e mútua assistência. 

Não se pode olvidar que o próprio escoar do tempo, com negáveis mudanças 

sociais, tecnológicas e científicas, deram fim a marcas como o patriarcalismo, que 

conferia ao homem superioridade em detrimento da mulher, bem como à 

discriminação entre os filhos. 

Concomitante a tais mudanças, alterou-se também a dinâmica das relações 

familiares, de modo que a família passa a não mais ser entendida como um conceito 

rígido que concentrava a tutela jurídica enquanto instituto, tornando-se para os seus 

membros um meio de efetivar os seus anseios, seu desenvolvimento e sua dignidade.   

Destarte, chega ao fim a indissolubilidade do vínculo conjugal, com a 

liberdade de constituição e desconstituição familiar, permitindo aos seus membros 

perseguir seus escopos enquanto indivíduos.  

Essa liberdade, marcada pela Lei do Divórcio de 1.977 e pela possibilidade 

de formação indiscriminada de famílias, inaugura o fenômeno social conhecido como 

famílias recompostas, com repercussão no âmbito jurídico, abrindo espaço na 

sociedade à multiparentalidade, tema do presente trabalho. 
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A derrocada da ideia de família ligada ao casamento e à prévia relação sexual 

dá lugar a uma família com vínculos na socioafetividade, independente de qualquer 

vínculo sanguíneo. A Constituição Federal de 1.988 surge como importante arcabouço 

a esta nova estrutura social e familiar, trazendo uma base principiológica ao novo 

contexto, como o princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade entre cônjuges 

e companheiros, igualdade entre os filhos, proteção integral, solidariedade familiar, 

pluralismo das entidades familiares e a própria afetividade.  

Conquanto previsão expressa pelo artigo 226 da Constituição Federal das 

espécies de famílias, entende-se que os tipos ali discriminados são exemplificativos e 

não taxativos, com base na liberdade das formações familiares, entre as quais 

destacam-se: matrimonial, união estável, homoafetiva, monoparental, anaparental, 

recompostas e paralelas. 

Em razão de um substancial aumento no número de divórcios e dissoluções 

de união estável, a família recomposta se perfaz cada vez mais na realidade social, já 

que o rompimento de um vínculo preexistente dá azo à agregação de uma nova figura 

como cônjuge ou companheiro, construindo um novo núcleo, o qual a lei ainda não 

prevê. 

O segundo capítulo tratará sobre a filiação e nesta destaca-se o 

reconhecimento da filiação socioafetiva pela doutrina e jurisprudência, com base no 

cumprimento de condições que compõem a posse de estado de filho: nome, trato e 

fama. A posse de estado de filho longe de precisar o tipo de parentesco ora tratado, 

consagra-se apenas como meio de prova hábil à determinação deste.  

No que tange ao trato como elemento da posse de estado de filho, deve ser 

entendido como a forma de tratar um ao outro, isto é, se o pai/mãe e filho assim se 

tratam independente de não terem vínculo sanguíneo. 

Os elementos nome e fama constituem-se, em comparação ao trato, apenas 

como consequência do exercício da autoridade parental. A fama pode ser considerada 

apenas como forma de reconhecimento do trato. 

A socioafetividade exprime-se através do exercício da autoridade parental 

com a exteriorização de condutas necessárias à criação e educação dos filhos, a 

despeito da consanguinidade. Ou seja, a prática da autoridade parental gera o vínculo 

parental. O afeto se exterioriza, portanto, por meio de ações dos membros das 
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famílias, legitimando esta forma de entidade familiar como suscetível de gerar efeitos 

jurídicos.  

Nas famílias recompostas, perfaz-se a convivência entre seus membros, 

constituindo-se, deste modo, como local próprio à afetividade, que, como já dito, 

exterioriza-se através da autoridade parental.  

Destarte, ao compartilhar um espaço e cuidados recíprocos, propicia o 

surgimento de efeitos jurídicos próprios da socioafetividade, sendo esta produtora de 

laços parentais. A paternidade e a maternidade se vinculam, deste modo, ao exercício 

da autoridade parental.  

A realidade fática, portanto, que compele novas formas familiares, torna 

inevitável que o padrasto ou a madrasta cumpram determinadas funções que 

originariamente seriam dos pais/mães biológicos, o que dá ensejo à formação de um 

vínculo afetivo entre aqueles e os filhos de seus consortes, sem desobrigar os 

biológicos.  

Deste modo, a evolução da estrutura familiar e a caracterização do afeto como 

princípio basilar ao Direito de Família possibilita o reconhecimento da 

multiparentalidade, isto é, a possibilidade de concomitância das 

paternidade/maternidade biológica e afetiva, tratada efetivamente no terceiro capítulo 

do presente trabalho.  

A Lei nº 11.924/09 – Lei Clodovil, ao modificar o artigo 57 da Lei nº 6.015/73 

e possibilitar que o enteado modifique seu nome para assim acrescentar o do 

padrasto/madrasta, acabou por calcificar a posse do estado de filho, a qual deve se 

perfazer nos deveres de criar, educar e assistir aos filhos. 

Impossível, portanto, negar a existência de um vínculo de padrastos e 

madrastas com seus enteados e de uma eventual repercussão jurídica que deste 

poderia advir.  

Pode-se inferir então, que não tutelar a multiparentalidade é medir forças com 

o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Por óbvio, o vínculo 

afetivo e o biológico não se constituem como excludentes, mas complementares, 

sendo fato perceptível na realidade, cabendo a sua previsão pelo Direito, entendida a 

família, portanto, um fenômeno cultural, que subsiste em detrimento de vínculos 

biológicos entre seus membros.  
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Desassociar o critério biológico da paternidade/maternidade ilustra a função 

parental sendo exercida por mais de um pai ou mais de uma mãe concomitantemente. 

A multiparentalidade como coexistência das paternidade/maternidade 

biológica e afetiva deve ser entendida como meio de tutelar juridicamente um fato 

social advindo da liberdade da desconstituição e constituição familiar e da 

consequente formação das famílias recompostas. 

Deve, portanto, ser compreendida como meio de garantir aos filhos que 

convivem com mais de uma figura paterna/materna, todos os efeitos advindos tanto 

da consanguinidade como da afetividade. 

A aceitação social da multiparentalidade pode ser encarada em dois 

momentos, um de aceitação puramente social que se deu ao longo do tempo de forma 

lenta, e um reconhecimento jurídico e normativo que até então vem se dando de modo 

acelerado. 

A realidade fática perante um ordenamento que autoriza uma pluralidade de 

entidades familiares, bem como a livre formação familiar, impossibilita a negação do 

reconhecimento às famílias recompostas, com a possibilidade da existência 

concomitante entre pais/mães biológicos e afetivos, sob pena de prejudicar o melhor 

interesse das crianças ou adolescentes.  

A multiparentalidade então, sob a perspectiva do melhor interesse da criança 

ou adolescente, uma vez que padrasto e madrasta exercem autoridade parental com 

relação a seus enteados afirmando a existência de um vínculo afetivo, aclara a 

necessidade de coerência entre o ordenamento existente e a realidade fática social.  

A coexistência entre a paternidade/maternidade biológica e socioafetiva traz 

à tona inúmeras questões, como a existência de hierarquia entre estes. O que vem 

ocorrendo, contudo, é que o entendimento pátrio dirige-se no sentido de atribuir à 

multiparentalidade os mesmos efeitos das famílias biparentais, não havendo que se 

falar, portanto, em hierarquia.  

Entoando a Teoria Tridimensional do Direito de Família, preconizada por 

Belmiro Pedro Welter, a possibilidade de um filho cumular paternidades e 

maternidades fundamenta-se na própria essência do ser humano, de modo que deve 

atribuir-se à multiparentalidade uma eficácia plena. 

Assim, diante de um laço consanguíneo e de um irrefutável liame afetivo, não 

há que se negar a possibilidade de um registro de nascimento conter o nome tanto do 
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pai/mãe biológico quanto do pai/mãe socioafetivo, não havendo motivos para a 

realidade jurídica reprimir esta realidade fática, sob pena de desproteger a criança ou 

adolescente.  

À medida que a responsabilidade da paternidade/maternidade biológica 

advém da prévia relação sexual, a afetiva constrói-se gradativamente com o cuidado, 

o carinho e o exercício da autoridade parental, não podendo ser desconsiderada como 

realidade social e jurídica, devendo o Direito transmutar-se no sentido de acomodar o 

vínculo biológico e o afetivo de modo complementar.  

 O Direito, então, acerca do novo paradigma da multiparentalidade necessita 

regulamentar a realidade na qual a parentalidade biológica e afetiva somam-se na 

criação dos filhos. Neste passo, os Tribunais pátrios, que antes entendiam pela 

exclusão de um ou de outro, já vêm sedimentando seu entendimento no caráter 

complementar entre as múltiplas parentalidades. 

O reconhecimento da multiparentalidade motiva diversos efeitos legais que 

dão ensejo às implicações jurídicas que comumente decorrerem do estado de filiação, 

entre eles, direito de guarda e visitação, direito a alimentos, bem como direito 

sucessório.  

Não havendo, portanto, distinção entre as formas de filiação, reconhecida a 

multiparentalidade e com vistas ao melhor interesse da criança, bem como outros 

princípios que permeiam a Constituição Federal de 1.988 e que possibilitam o 

embasamento do reconhecimento da multiparentalidade, não há que se negar aos 

filhos detentores de pais/mães biológicos e pais/mães afetivos todos os efeitos que 

destas relações possam advir.  

Nesse contexto, o presente trabalho visa, sobretudo, dentro do novo conceito 

de estrutura de família e do caráter multifacetado da filiação, uma discussão acerca 

do reconhecimento da multiparentalidade entendida como forma de filiação 

contemporânea.   
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2. DAS FAMÍLIAS 
 
 
2.1 Origem, Conceito e Evolução à Família Contemporânea 
 
 

Ao remontar à origem da família, Maria Berenice Dias1 destaca a vida em par 

como um fato natural, na qual os indivíduos se unem em virtude de uma química 

biológica, constituindo-se a família como um agrupamento informal, que se forma 

espontaneamente no meio social, cabendo ao direito sua estruturação. Incontestável, 

pois, a predisposição da humanidade à vida em comunidade, e obstante não ser 

possível delimitar o surgimento da família, pois inexistente um tipo único2, cabe aqui 

destacar como um possível marco a vedação do incesto, pois, o homem, ao passo de 

sua evolução, deixa de lado os atos sexuais com os que descendem do mesmo 

tronco.3 

Em Roma, possível a identificação de uma predominância de uma família sob 

os comandos do pater, como uma unidade econômica, religiosa, política e 

jurisdicional. A mulher era totalmente submissa à autoridade marital, renunciando a 

suas crenças e costumes, praticamente incorporando-se ao patrimônio do marido4. 

Ao passar do tempo, foi cedido lugar ao casamento sine manu, no qual, de 

certa forma, passou-se a preservar a autonomia da mulher. Com o Imperador 

Constantino, no século IV, com a instauração da concepção cristã, afloram as 

preocupações de ordem moral, conquistando os filhos e a esposa cada vez mais 

autonomia.  

                                                           
1 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 27. 
2 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Família e Sucessões. Vol. 5. 6ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 16. 
3 DANIEL, Rayanne Andrade de Souza. Reconhecimento da Multiparentalidade. Disponível em 
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=14201>. Acesso em 23 de set. de 2015. 
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 31. 
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Para os romanos, a affectio passa a ser essencial ao casamento, enquanto 

este perdurasse, de modo que a sua falta dava ensejo à sua dissolução. Os canonistas 

enxergavam o casamento como união realizada por Deus, e, portanto, indissolúvel.  

Na Idade Média, a família regia-se de forma exclusiva pelo direito canônico, 

em que era protagonista o casamento religioso5. Embora as normas romanas fossem 

de grande influência, houve uma crescente importância das regras de origem 

germânica.  

O grande marco da desconstrução do perfil hierarquizado e patriarcal da 

família é a Revolução Industrial, que traz consigo a necessidade de mão de obra a 

exigir a inserção da mulher no mercado de trabalho 

Aos poucos, então, o que se constata é uma descentralização da família na 

medida em que a sociedade evolui crítica e tecnologicamente. 

Ao passo que as antigas funções da família, quais sejam, biológica 

(perpetuação da espécie), econômica (produção), espiritual (prática religiosa), 

assistencial (amparo) e educacional (preparação à sociedade) fenecem, a afetividade 

toma cada vez mais seu lugar no seio familiar6. 

A família brasileira influenciou-se pela família romana, canônica e germânica, 

só passando a constituir-se com uma moldura própria no compasso das mutações 

históricas, sociais e culturais, que trouxeram a necessidade de uma adaptação à sua 

realidade.  

Para Carlos Roberto Gonçalves, “a família é uma realidade sociológica e 

constitui a base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização 

social”7. 

Não há uma conceituação formal de família, pois não obstante o Código Civil 

e a Constituição Federal a mencionarem e se preocuparem com sua estrutura, não 

houveram por bem traçar-lhe um conceito8. 

                                                           
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 32. 
6 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Família e Sucessões. Vol. 5. 6ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 17. 
7 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit., p. 17. 
8 Idem. 
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Maria Berenice Dias ilustra a família como uma construção cultural, 

destacando o fato de que a legislação não consegue abarcá-la por completo, haja 

vista preexistir ao Estado, encontrando-se acima do Direito9. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE10, divulgada no dia 30 de novembro de 2015, com o escopo de registrar a 

transformação das famílias brasileiras ao longo de 40 (quarenta), concluiu que a 

transformação pela qual passa a família brasileira, a exemplificar o aumento no 

número de divórcios, é um reflexo da menor intervenção do Estado na vida familiar.11 

As transformações na composição dos arranjos conjugais e familiares no que 

tange a uma menor intervenção estatal no âmbito privado pode ser correlacionada, 

portanto, à facilidade do divórcio, às novas uniões legais e à possibilidade de 

conversão de uniões estáveis em casamentos civis, bem como à possibilidade de 

casamentos coletivos, ao passo que o que se constata, então, são famílias cada vez 

mais dissociadas dos moldes legais. 

Neste contexto de mudanças da família brasileira, necessário destacar o 

Código Civil de 1916, o qual vinculava a concepção de família legítima ao casamento, 

de modo que os filhos havidos fora deste eram tidos como ilegítimos não tendo direito 

nem ao menos à filiação. À época, o que se tinha então era a família como instituição, 

seguindo o modelo imposto pelo Estado, reconhecida como um núcleo com vistas a 

um projeto econômico12. 

As transformações da tutela à família ocorreram de forma gradativa, tendo o 

seu cume na Constituição Federal de 1988, a qual houve por bem alargar o espectro 

do que se entendia por família, afastando o liame matrimonial13. 

Afasta-se a tradição e dá-se espaço à realidade social, redimensionando-se a 

ideia de filiação, reconhecendo a existência de famílias monoparentais dispensando-

                                                           
9 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 27. 
10 IBDFAM. Pesquisa mostra transformações das famílias brasileiras em quatro décadas. 
Disponível em: 
<http://ibdfam.org.br/noticias/5854/Pesquisa+mostra+transforma%C3%A7%C3%A3o+das+fam%C3%
ADlias++bbrasileira+em+quatro+d%C3%A9cadas>. Acesso em 14 de dez. de 2015. 
11 No ano de 2012 foi registrado o maior índice de divórcio no percentual de 2,42%. A Emenda 
Constitucional nº 66 de 2010, facilitou a dissolução conjugal ao excluir do parágrafo 6º do artigo 226 da 
CRFB a necessidade de prévia separação judicial, a qual requeria um lapso temporal. Ademais, a 
pesquisa ainda registrou uma diminuição de 4 (quatro) anos na duração média dos casamentos. 
12 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 28. 
13 Ibidem, p. 33. 
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se a estas proteção e, ainda, reconhecendo a união estável, delineando as relações 

desvinculadas da ideia do matrimônio, recebendo com o Código Civil de 2002 um 

tratamento individualizado. 

No Código Civil de 2002, a família passa a ser um instrumento ligado à 

autonomia privada, democratizante, desbiologizada, afastando o critério biológico e 

matrimonial como único formador do vínculo familiar dando ênfase aos vínculos 

afetivos.  

Ademais, não obstante a legislação pré-Constituição de 1988 não ter se 

preocupado em conceituar a família, ligando-a apenas ao casamento e excluindo de 

sua tutela qualquer outra forma de união, o que se observa na atualidade é uma 

definição de família na legislação esparsa que ilustra a decadência do perfil 

matrimonializado14. A Lei nº 11.340/06, Lei Maria da Penha, a qual visa coibir a 

violência doméstica, concretiza e identifica a família como qualquer relação de afeto 

em seu artigo 5º, III, in verbis: 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 
[...] 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual. 
[...]15 

 

A família transpõe-se, então, para uma ideia sem formas enrijecidas e 

enraizadas, deixando à margem as ideias de matrimônio e consanguinidade, 

formando-se em torno e a partir do afeto.  

Ao passo que a codificação dá lugar à realidade social, com clímax na 

Constituição Federal de 1988, a família ressurge como um vínculo afetivo entre 

indivíduos, constituindo-se um fim em si mesmo, ou seja, o indivíduo escolhe o seu 

arranjo de família com vistas aos valores que pretende alcançar. 

 
 
2.2 Família à Luz da Constituição Federal de 1988 
 

                                                           
14 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 40. 
15 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Brasília, Distrito Federal: Senado, 
2006. 
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Para Guazzelli16, a família adquiriu uma função instrumental para melhor 

realização dos interesses afetivo e existenciais de seus integrantes, o que, vale 

registrar, fundamenta uma atuação do Estado em torno de uma grande dinâmica nas 

organizações familiares. 

Atualmente pode-se destacar o fenômeno da constitucionalização do Direito 

de Família, haja vista grande parcela do Direito Civil ter sido objeto na nova ordem 

constitucional, não havendo como se falar em um Direito Civil separado do Direito 

Constitucional.  

Neste sentido, o que se passa a ter é um direito de família cada vez mais 

calcado na aplicação de princípios e na teoria da ponderação de interesses, com um 

sistema cada vez mais plural e aberto, em detrimento da estaticidade e da supremacia 

normativa que marcava a vigência do Código Civil de 1916. 

A principal característica desta constitucionalização é a desnaturalização da 

família, isto é, uma ruptura cada vez mais acentuada com a biologização, dando 

espaço a uma compreensão cada vez mais social. 

Esta seria, então, uma característica do estado social, que a despeito de 

interferir na vida privada o faz com o escopo de proteger o cidadão e, para tanto, o 

constituinte se viu incitado a redimensionar o conceito de família, em torno de uma 

visão plural, ante a nova realidade, passando a conferir legitimidade às relações 

formadas sem o casamento17.  

O projeto do Código Civil de 2002, datado de 1973, anterior à Constituição 

vigente, ainda apresenta um cunho excludente, contudo, a constitucionalização surge 

como um instrumento a afastar uma concepção individualista prezando cada vez mais 

pela liberdade, criando uma vedação a qualquer retrocesso, de modo que as 

interpretações das normas de direito de família devem ter sua base de validade 

extraída da Constituição. 

Maria Berenice Dias relata que “raras vezes uma constituição consegue 

produzir tão significativas transformações na sociedade e na própria vida das pessoas 

como fez a atual Constituição Federal.” 18 

                                                           
16 GUAZZELI, Mônica apud DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 43. 
 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 25. 
18 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 39. 
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A fim de ilustrar referida assertiva cabe aqui explicitar trecho de julgamento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.183.378-RS, in verbis: 

[...] Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito 
de família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um 
explícito poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são 
igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado "família", 
recebendo todos eles a"especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver 
que, em 1988, não houve uma recepção constitucional do conceito histórico 
de casamento, sempre considerado como via única para a constituição de 
família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados 
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Agora, a 
concepção constitucional do casamento- diferentemente do que ocorria com 
os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque plurais 
também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário 
final da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um 
propósito maior, que é a proteção da pessoa humana em sua 
inalienável dignidade. 19 

 

Impossível enumerar todas as peripécias trazidas ao direito de família pela 

Constituição Federal de 1988, cabendo aqui destacar um rol meramente 

exemplificativo à luz dos ensinamentos de Maria Berenice Dias: (i) a consagração do 

princípio da dignidade da pessoa humana antes de qualquer outro, de modo a trazer 

à tona o ser humano como sujeito de direito, afastando qualquer ato discriminatório; 

(ii) o reconhecimento do pluralismo das relações familiares, em detrimento de um 

modelo único ligado estritamente ao casamento; e (iii) alargamento conceitual das 

relações interpessoais, abolindo adjetivações pejorativas como ilegítima e 

adulterina.20 

A Constituição Federal de 1988 dissipou séculos de preconceito21, passando 

a constituir-se como lei fundamental ao Direito de Família em detrimento do Código 

Civil22. 

 
 
2.2.1 Pluralismo das Entidades Familiares 
 
 

                                                           
19  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1183378 RS 2010/0036663-8. Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 25 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-resp-1183378-rs-2010-0036663-8-
stj>. Acesso em 29 de fev. de 2016. 
20 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 40 et seq. 
21 VELOSO, Zeno apud DIAS, Maria Berenice, ibidem, p. 30. 
22 FACHIN, Luiz Edson apud DIAS, Maria Berenice, idem. 
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O reconhecimento do pluralismo das relações familiares, que possuem como 

denominador comum o afeto, vem dificultando cada vez mais uma conceituação única 

de família. Referido pluralismo encontra assento no artigo 226 da Constituição Federal 

de 198823, segundo o qual “a entidade familiar é plural e não mais singular, tendo 

várias formas de constituição”. 

A despeito do que ocorria pré-Constituição de 1988, ante a omissão legislativa 

no que tange ao conceito de família, conforme já explicitado, o certo era que sua 

identificação cingia-se à ideia de casamento, restando afastada qualquer ligação 

afetiva.  

O que se sabe e não se pode afastar é a ideia de que a família sofreu grandes 

transformações, podendo ser constatada como uma realidade social, de modo que 

traçar-lhe um conceito ou uma forma estática retira sua verdadeira essência e função. 

É fato que ao longo dos tempos a legislação buscou atualizar-se a fim de 

abarcar o que de novo surgiu. Exemplo que aqui se traz é o próprio Código Civil que 

à luz da Constituição vigente procurou abarcar os novos aspectos do Direito de 

Família.  

Ainda, a legislação esparsa, no que tange aos novos contornos, também não 

se quedou inerte, a exemplo da Lei nº 11.340/006, Lei Maria da Penha, já mencionada, 

a qual relacionou de forma expressa a ideia de família a qualquer relação de afeto, 

independente, frise-se, da orientação sexual de seus membros, nos termos de seu 

artigo 5º, III, parágrafo único.24 

Portanto, ante o atual quadro social e legal, necessária uma visão plural de 

família, com base precipuamente na afetividade. Neste sentido, o Superior Tribunal 

de Justiça, no já citado julgamento do Recurso Especial 1.183.378-RS, destaca que: 

[...]4. O pluralismo familiar engendrado pela Constituição - explicitamente 
reconhecido em precedentes tanto desta Corte quanto do STF - impede se 
pretenda afirmar que as famílias formadas por pares homoafetivos sejam 
menos dignas de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas 
na tradição e formadas por casais heteroafetivos. 
5. O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias 
multiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", e é tão 

                                                           
23 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988. 
24 Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 
[...] 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 
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somente em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar 
a conversão da união estável em casamento, ciente o constituinte que, pelo 
casamento, o Estado melhor protege esse núcleo doméstico chamado 
família[...] 25 

 

Destarte, a família é um grupo social fundado essencialmente nos laços de 

afetividade após o desaparecimento da família patriarcal, que desempenhava funções 

procriativas, econômicas, religiosas e políticas26, merecendo especial proteção do 

Estado independente de como se arranja. 

Não obstante a Constituição Federal de 1988 reconhecer expressamente nos 

parágrafos de seu artigo 22627 apenas as famílias matrimonial, unilateral e a união 

estável, este rol é meramente exemplificativo. O que se tem na atual conjuntura 

contemporânea é uma grande variedade de entidades/arranjos familiares, ao passo 

que a identificação de todos constituiria tarefa árdua, motivo pelo qual aqui apenas se 

arrisca a trazer as principais.  

 
 
2.2.1.1 Matrimonial 
 
 

A família matrimonial é aquela que decorre do casamento entre homem e 

mulher. O casamento pode ser identificado como ato solene com legitimidade religiosa 

e civil.  

Esta formação familiar advém de uma visão conservadora calcada em 

preceitos religiosos, já que perante a igreja as únicas relações afetivas aceitáveis 

eram as decorrentes do matrimônio entre homem e mulher28. 

                                                           
25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1183378 RS 2010/0036663-8. Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 25 de outubro de 2011. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-resp-1183378-rs-2010-0036663-8-
stj>. Acesso em 29 de fev. de 2016. 
26 LÔBO, Paulo apud DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 42.  
27 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.  (Regulamento) 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 
28 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 44. 
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Neste sentido, o legislador, seguindo os moldes cristãos conservadores, 

houve por bem dar legitimidade apenas à união matrimonial, estabelecida como 

instituto, regulado de forma densa no Código Civil. 

O perfil da família, então, enraizada sob a ótica do casamento e sob vigência 

do Código Civil de 1916 era, segundo Maria Berenice Dias: “matrimonializada, 

patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual.” 29  

Até a Constituição Federal de 1988, família era apenas a matrimonial, ou seja, 

apenas aquela advinda do casamento, excluindo-se do âmbito de visibilidade e 

consequentemente da proteção, toda e qualquer união existente à margem do 

casamento. 

Logo, a promulgação da Constituição Federal vigente, em 1988, foi o marco 

do reconhecimento da pluralidade de entidades familiares. Reconhecimento este que 

pode ser entendido como interesse do próprio Estado, já que lhe desonera do dever 

de formação dos seus cidadãos30, uma vez que a família passa a ser um instrumento 

em si mesmo de realização e formação de seus membros. 

 
 
2.2.1.2 União Estável 
 
 

Conforme já exposto, a legitimidade tangenciava apenas a família formada 

pelo matrimônio, como instituição religiosa e civil, fato que, cabe destacar, trazia 

consequências, inclusive, aos filhos.  

Só eram reconhecidos os filhos havidos na constância do casamento, ao 

passo que aqueles que assim não fossem concebidos eram privados de quaisquer 

diretos, sendo alvo, inclusive, de discriminação. Ocorre que as uniões 

extramatrimoniais sempre foram realidade, não obstante serem rechaçadas pela 

igreja e pelo Estado. 

A união estável pode ser classificada como união livre entre homens e 

mulheres, as quais passaram a ser admitidas nos Tribunais Franceses, à luz da teoria 

da sociedade de fato. No Brasil, apesar de raras alusões à ideia de concubinato no 

Código Civil de 1916, a legitimidade se estendia apenas à família matrimonializada.  

                                                           
29 Idem. 
30 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 44 et seq. 
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Contudo, com a evolução social, as uniões livres angariaram cada vez mais 

espaço, passando a união estável a ser reconhecida como entidade familiar pela 

Constituição Federal de 1988.  

Neste sentido, dispõe o parágrafo 3º do artigo 226 da CRFB: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento.31 

 

Esta entidade familiar foi também recepcionada pelo Código Civil de 2002, 

que em seu artigo 1.72332 buscou elencar certos requisitos para o reconhecimento de 

uma união como união estável, quais sejam: publicidade, continuidade, durabilidade 

e finalidade de constituir família.  

Assim, como a família matrimonial, com reconhecimento da união estável 

constitucionalmente e infraconstitucionalmente, surgiram aos que a constituem 

direitos e deveres, inclusive na seara do regime de bens, alimentícia e sucessória.33 

 
 
2.2.1.3 Homoafetiva 
 
 

Não obstante a omissão constitucional e legislativa a família homoafetiva pode 

ser encarada como aquela advinda da união de pessoas do mesmo sexo.  

Para Maria Berenice Dias34, as uniões homoafetivas, assim como qualquer 

outra calcada no afeto, devem ser reconhecidas como família, sob pena de violação 

à dignidade humana, in verbis:  

Por absoluto preconceito, a Constituição emprestou, de modo expresso, 
juridicidade somente às uniões estáveis entre um homem e uma mulher, 
ainda que em nada se diferencie a convivência homossexual da união estável 
heterossexual. A nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto 
pode-se deixar de conferir status de família, merecedora da proteção do 
Estado, pois a Constituição (1º, III), consagra, em norma pétrea, o respeito à 
dignidade da pessoa humana.35 

 

                                                           
31 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988. 
32 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 
de família. 
33 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 46. 
34 Idem. 
35 Idem. 
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Em uma passagem simplista sobre o assunto, a homoafetividade pode ser 

caracterizada como o desejo sexual voltado ao mesmo sexo biológico, já tendo sido 

compreendida como doença psíquica. 

A união homoafetiva entendida como fato incontroverso na atual realidade, 

precisa ser desestigmatizada, já que, nas palavras de Maria Berenice Dias “[...] 

descabe estigmatizar a orientação homossexual de alguém, já que negar a realidade 

não soluciona as questões que emergem quando do rompimento dessas uniões.”36 

Nesse sentido, ante diversas demandas no sentido do reconhecimento 

jurídico das uniões homoafetivas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 

nº 4.277 e da ADPF nº 13237, passou a reconhecê-las como união estável com as 

mesmas aplicações e implicações da união heteroafetiva38, inclusive passíveis de 

conversão em casamento. 

 
 
2.2.1.4 Monoparental 
 
 

Reconhecida pela Constituição Federal de 1988, no parágrafo 4º do artigo 

22639, pode ser entendida nos termos desta como “comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes”40, ou seja, é a entidade familiar cuja composição 

dispõe de apenas um dos pais, que assim como as outras requer proteção do Estado. 

Ganhou expressividade com o rompimento gradual do patriarcalismo e com a 

ascensão da mulher na sociedade, em especial no mercado de trabalho.41 

A configuração monoparental pode advir de inúmeras situações como do 

divórcio, morte, pais solteiros com filhos biológicos ou adotivos, métodos artificiais de 

                                                           
36 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 46. 
37 Rel. Ministro Ayres Brito, julgamento em 05 de maio de 2011. 
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 687432 MG. Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Eugenio Cláudio Dias de Assis.  Relator Ministro Luiz Fux. 
Brasília, 18 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22438095/agreg-no-recurso-extraordinario-re-687432-mg-
stf>. Acesso em 21 de dez. de 2015. 
39 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4º Entende-se, 
também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
40 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988.  
41 FRISON, Mayra Figueiredo. O pluralismo familiar e a manutenção constante do formato de 
família: a constitucionalização do direito civil e dimensões do concubinato na promoção da dignidade 
da pessoa humana. Pouso Alegre-MG, 2012. 121p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito do Sul de Minas, FDSM, 2012, p. 70. 
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reprodução etc., o que não interfere de modo algum no seu reconhecimento como 

entidade familiar, a despeito de não ter ganhado tratamento no Código Civil. 

 
 
2.2.1.5 Anaparental 
 
 

Conforme assevera Maria Berenice Dias, “não é a verticalidade dos vínculos 

parentais em dois planos que autoriza reconhecer a presença de uma família 

merecedora de proteção jurídica.”42 

Nesta toada, a família parental ou anaparental é ilustrada pela ausência dos 

genitores, não havendo qualquer hierarquia entre as gerações que nela convivem, 

como no caso de dois irmãos que vivem juntos.43 

A convivência, ao identificar comunhão de esforços, acaba por trazer à tona, 

por analogia, a aplicação dos dispositivos aplicáveis ao casamento e união estável44. 

O reconhecimento desta entidade familiar implica em consequências na 

ordem de vocação hereditária e no regime de alimentos estabelecido pelo Código 

Civil, merecendo especial proteção do Estado, assim como qualquer outra entidade. 

 
 
2.2.1.6 Recomposta 
 
 

As famílias recompostas são aquelas que surgem de uma pluralidade de 

relações parentais, ou seja, o seu núcleo é “[...] reconstruído por casais onde um ou 

ambos são egressos de casamentos e uniões anteriores”45. O marido e/ou a mulher 

ao encartar uma nova união, trazem a esta os filhos de suas uniões anteriores, 

podendo-se, ainda, juntar a esta novos filhos advindos em sua decorrência.  

As famílias recompostas podem ser entendidas como consequência do 

exercício da liberdade individual que ilustra a possibilidade de se casar e se divorciar 

seguidamente, constituindo-se ainda como manifestação da solidariedade humana.46 

                                                           
42 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 55. 
43 FRISON, Mayra Figueiredo. O pluralismo familiar e a manutenção constante do formato de 
família: a constitucionalização do direito civil e dimensões do concubinato na promoção da dignidade 
da pessoa humana. Pouso Alegre-MG, 2012. 121p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito do Sul de Minas, FDSM, 2012, p. 72 et seq. 
44 DIAS, Maria Berenice, op. cit., idem. 
45 Ibidem, p. 56.  
46 FRISON, Mayra Figueiredo, op. cit., p. 76. 
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Esta entidade familiar subsume o vínculo sanguíneo na formação da família, 

dando ênfase ao princípio da afetividade, que nos tempos atuais, permeia o Direito de 

Família. Para caracterizar as famílias recompostas é imprescindível a afetividade.  

O afastamento cada vez maior da entidade familiar desbiologizada, com 

destaque para a facilidade e consequente aumento do número de divórcios, que 

segundo pesquisa realizada pelo IBGE teve o ano de 2012 como o de maior índice47, 

na porcentagem de 2,49%, dá espaço a estas recomposições familiares com base no 

afeto. 

Dentro deste contexto a fim de ilustrar este panorama socioafetivo, há que se 

destacar a possibilidade de adoção do filho do cônjuge/companheiro, nos termos do 

parágrafo 1º, artigo 41 do ECA48, chancelado com o reconhecimento pela 

jurisprudência da existência de encargos e do direito de visita do padrasto, com fulcro 

no vínculo afetivo, bem como a alteração do artigo 57 da Lei nº 6.015/197349 pela Lei 

nº 11.924/200950, que permitiu a adoção pelo enteado (a) do nome do 

padrasto/madrasta. 

O aprofundamento deste contexto a ensejar a possibilidade do 

reconhecimento das hipóteses de multiparentalidade será tratado mais a fundo no 

capítulo pertinente. 

 
 
2.2.1.7 Paralelas 
 
 

As famílias paralelas se caracterizam pela concomitância entre duas 

entidades familiares e nos dizeres de Maria Berenice Dias, negar a sua existência “[...] 

quer um casamento e uma união estável, quer duas ou mais uniões estáveis – é 

simplesmente não ver a realidade.”51. 

                                                           
47 IBDFAM. Pesquisa mostra transformações das famílias brasileiras em quatro décadas. 
Disponível em: < 
http://ibdfam.org.br/noticias/5854/Pesquisa+mostra+transforma%C3%A7%C3%A3o+das+fam%C3%A
Dlias++bbrasileira+em+quatro+d%C3%A9cadas>. Acesso em 14 de dez. de 2015. 
48 Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. § 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos 
de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. 
49 BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Lei de Registros Públicos. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1973. 
50 BRASIL. Lei nº 11.924 de 17 de abril de 2009. Brasília, Distrito Federal: Senado, 2009. 
51 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 47 et seq. 
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Não reconhecer as relações paralelas seria o mesmo que aclamar uma 

entidade familiar em detrimento de outra52 e, ainda, consagrar uma interferência do 

Estado na autonomia dos indivíduos. 

O que cabe aqui destacar é a existência de injustiças não reconhecer estas 

entidades familiares, uma vez que esta negativa beneficia apenas aquele que mantém 

vínculos paralelos, já que se vê desobrigado com relação a um.53 Recentemente a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça54 proferiu decisão em que claramente 

reconhece este tipo união. A defesa foi pautada nos princípios da dignidade e 

solidariedade humanas, reconhecendo o direito à pensão alimentícia a favor de uma 

senhora que por 40 (quarenta) anos manteve relação com um homem casado. 

 
 
2.2.2 Princípios do Direito de Família 
 
 

Neste ponto, primeiramente, há que se traçar uma linha entre a existência de 

princípios gerais de direito e princípios especiais. Aqueles se aplicam a todos os ramos 

do direito, ao passo que estes, in casu, norteiam apenas as relações familiares, 

cabendo destaque aos princípios da solidariedade e afetividade.55 

Uma das características da Constituição Federal de 1988 é, nos dizeres de 

Paulo Lôbo “a consagração da força normativa dos princípios constitucionais 

explícitos e implícitos superando o efeito simbólico que a doutrina tradicional a eles 

destinava.” 56 

Neste sentido, no contexto do direito de família contemporâneo, Carlos 

Roberto Gonçalves preleciona: 

O Código Civil de 2002 procurou adaptar-se à evolução social e aos bons 
costumes, incorporando também as mudanças legislativas sobrevindas nas 
últimas décadas do século passado. Adveio, assim, com ampla e atualizada 

                                                           
52 FRISON, Mayra Figueiredo. O pluralismo familiar e a manutenção constante do formato de 
família: a constitucionalização do direito civil e dimensões do concubinato na promoção da dignidade 
da pessoa humana. Pouso Alegre-MG, 2012. 121p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito do Sul de Minas, FDSM, 2012, p. 86. 
53 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 51. 
54 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mulher com mais de 70 anos receberá pensão alimentícia 
após mais de 40 anos de concubinato. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/%C3%9Altimas/Mulher-com-mais-de-
70-anos-receber%C3%A1-pens%C3%A3o-aliment%C3%ADcia-ap%C3%B3s-40-de-concubinato>. 
Acesso em 23 de janeiro de 2016. 
55 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 64. 
56 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 34. 
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regulamentação dos aspectos essenciais do direito de família à luz dos 
princípios e normas constitucionais. 
As alterações introduzidas visam preservar a coesão familiar e os valores 
culturais, conferindo-se à família moderna um tratamento mais consentâneo 
à realidade social, atendendo-se às necessidades da prole e de afeição entre 
os cônjuges ou companheiros e aos elevados interesses da sociedade.57 

 

Compreender, desta forma, o direito de família à luz de princípios 

constitucionais, dá margem à interpretação da família com uma maior abertura e 

pluralismo, conforme a atual conjuntura contemporânea exige. Seguem alguns 

princípios que regem o direito de família contemporâneo. 

 
 
2.2.2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  
 
 

A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de 

Direito, com previsão no artigo 1º, III da Constituição Federal, o qual reflete a 

preocupação do constituinte com a promoção dos direitos humanos e da justiça 

social.58 

Uma interpretação do princípio da dignidade humana no contexto do direito 

de família, induz a um rompimento da família como instituto, ascendendo os indivíduos 

que compõem as entidades familiares ao eixo principal. 

O princípio da dignidade humana exige do Estado tanto atitudes comissivas 

quanto omissivas, haja vista o dever deste não se limitar à abstenção de atentar contra 

a dignidade humana, devendo, inclusive, promovê-la.59 

Segundo Maria Helena Diniz o princípio da dignidade da pessoa humana:  

[...] constitui base  da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), 
garantindo, tendo por parâmetro a afetividade, o pleno desenvolvimento e a 
realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do 
adolescente (CF, art. 227).60 

 

O princípio da dignidade humana para Maria Berenice Dias “significa, em 

última análise, igual dignidade para todas as entidades familiares”61, de modo que se 

                                                           
57 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 21 et seq. 
58 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, 65. 
59 Idem. 
60 Ibidem, p. 37. 
61 Ibidem, p. 66. 
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afigura “indigno dar tratamento diferenciado às várias formas de filiação ou vários tipos 

de constituição de família”.62. 

 
 
2.2.2.2 Princípio da Igualdade Entre os Cônjuges e Companheiros 
 
 

O parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição Federal63, in verbis, dispõe 

acerca das relações familiares tratando marido e mulher de forma paritária, 

explicitando a relação de igualdade entre os cônjuges no que tange aos seus direitos 

e deveres na sociedade conjugal: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

Estabelecida, portanto, a igualdade de homens e mulheres inseridos na 

sociedade conjugal, observa-se a concretização da despatriarcalização do direito de 

família. 

O Código Civil de 1916 previa um protagonismo do homem em detrimento da 

imagem da mulher tanto na sociedade quanto no seio da família. O marido era o chefe 

da sociedade conjugal e a ele competia a gestão dos bens da família, bem como a 

manutenção desta.64  

O cenário atual traz marido e mulher em pé de igualdade exercendo e 

provendo de forma conjunta a entidade familiar dentro das possibilidades de cada 

qual. Neste sentido, o Código Civil de 2002 consagra a igualdade entre os consortes 

em consonância à ordem constitucional pautada pela solidariedade entre os membros 

das entidades familiares65, cabendo apenas ao juiz dirimir eventuais divergências 

(artigo 1.567 do Código Civil66). 

 
 

                                                           
62.PEREIRA, Rodrigo da Cunha apud DIAS, Maria Berenice, DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito 
das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 66. 
63 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
federal: Senado, 1988. 
64 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 23. 
65 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 68. 
66 Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela 
mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos 
cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. 
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2.2.2.3 Princípio da Igualdade Entre os Filhos 
 
 

Consubstanciado no parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal67, in 

verbis, bem como no artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente68 estabelece 

a absoluta igualdade entre os filhos não comportando qualquer distinção: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  
[...] 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 
 

Carlos Roberto Gonçalves assevera que “hoje, são todos apenas filhos, uns 

havidos fora do casamento, outros em sua constância, mas com iguais direitos e 

qualificações (CC, arts. 1.596 a 1.629)”.69 

Ora, ainda que assim não fosse expressamente previsto há que se atentar ao 

fato de que qualquer interpretação contrária ao direito à igualdade, como garantia 

constitucional, iria de encontro à Constituição Federal, que veda o retrocesso social.  

 
 
2.2.2.4 Princípio da Proteção Integral 
 
 

O artigo 227 da Constituição Federal de 198870, reproduzido no artigo 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente71, impõe à família, à sociedade e ao Estado um 

dever assecuratório dos direitos das crianças e dos adolescentes. Senão vejamos: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

                                                           
67 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988. 
68 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 
Distrito Federal: Senado, 1990. 
69 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 24. 
70 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1988. 
71 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 
Distrito Federal: Senado, 1990. 
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Antes da vigência da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico 

brasileiro pautava-se na doutrina da situação irregular, mediante a qual a criança e o 

adolescente, apenas os que se encontravam em situação irregular, eram 

considerados mero objetos de proteção. Destarte, o ordenamento jurídico anterior só 

se preocupava em tutelar a criança e o adolescente que estavam em situação 

irregular, leiam-se, os afastados da família ou privados de condições necessárias à 

subsistência.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, passa a subsistir a doutrina 

da proteção integral, para a qual a criança e o adolescente são sujeitos em sua 

plenitude, merecendo proteção integral e prioridade absoluta na defesa da família, da 

sociedade e do Estado, os quais devem zelar pela integridade física e psíquica, 

garantir a convivência familiar e comunitária, bem como formular políticas públicas.  

Com a ruptura da doutrina da situação irregular, imperioso ressalvar no texto 

constitucional o fato de que a criança e o adolescente são titulares de todos os direitos 

inerentes à pessoa humana, devendo estar a salvo de qualquer forma de opressão, 

inclusive, dentro de sua própria família.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe expressamente no artigo 3º 

sobre a condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito em sua 

plenitude, sem prejuízo da proteção integral.  

O que se percebe atualmente, então, é uma tutela constitucional da criança e 

do adolescente, reconhecidos em sua dignidade humana, merecedores de proteção 

integral com prioridade absoluta, dispensada a eles em razão de sua maior 

vulnerabilidade, justificada no inciso V, parágrafo 3º, artigo 227 da Constituição 

Federal que os descreve como sujeitos em condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.  

Por oportuno, a proteção integral não se limita apenas à criança e ao 

adolescente, estendendo-se, ainda, aos idosos, conforme previsão constitucional 

(artigo 230, CRFB) que veda a discriminação em razão de idade, assegurando 

especial proteção a estes, determinando à família, à sociedade e ao Estado também 

um dever assecuratório.72 

                                                           
72 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 71. 
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Ainda, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente que implementa 

os direitos e garantias destes sujeitos de direitos, o Estatuto do Idoso, da mesma 

forma, consagra prerrogativas e direitos àqueles maiores de 60 (sessenta) anos. 

 
 
2.2.2.5 Princípio da Solidariedade Familiar 
 
 

A solidariedade pode ser compreendida como a dimensão coletiva da 

dignidade humana e com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, passou 

a moldar as entidades familiares, apresentando assento constitucional, uma vez que 

o preâmbulo prevê a existência de uma sociedade fraterna.73 

Origina-se nos vínculos afetivos e, ao mesmo tempo em que cria deveres 

recíprocos aos integrantes da entidade familiar, exime o Estado na prestação integral 

dos direitos assegurados constitucionalmente aos cidadãos.74 

Decorre da solidariedade familiar o dever dos pais de assistir aos filhos, bem 

como o dever de amparo às pessoas idosas (artigos 229 e 230 da CRFB, 

respectivamente), consagrando-se no Código Civil quando da previsão de comunhão 

de vidas entre os cônjuges (artigo 1.511, CC), bem como no dever de prestar 

alimentos (artigo 1.694, CC), sendo a imposição de obrigação alimentar entre os 

parentes, segundo Maria Berenice Dias, a verdadeira concretização do princípio da 

solidariedade familiar.75 

A família atual, entendida como instrumento em si mesmo de realização 

individual de seus membros, encontra embasamento no princípio da solidariedade 

familiar, uma vez que a convivência entre seus membros só se faz possível em meio 

a um ambiente fraterno.  

 
 
2.2.2.6 Princípio do Pluralismo das Entidades Familiares 
 
 

Conforme já dito alhures, não obstante a legislação pretérita reconhecer como 

família apenas aquela advinda da união matrimonial, a Constituição Federal de 1988 

ampliou o espectro de entidades familiares. 

                                                           
73 Ibidem, p. 69. 
74 Idem. 
75 Idem. 
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O que se percebe foi que a Constituição passou a prever aquilo que na 

sociedade já era uma realidade, e, ainda que, de fato, inobstante se constatar um 

grande avanço legislativo, as entidades familiares não foram todas abarcadas pelo 

texto constitucional, sendo o rol de seu artigo 226 meramente exemplificativo.  

Nesse sentido, Maria Berenice Dias:  

Mesmo que não indicadas de forma expressa, outras entidades familiares, 
como as uniões homossexuais – agora chamadas de uniões homoafetivas – 
e as uniões paralelas – preconceituosamente denominadas de ‘concubinato 
adulterino’ -, são unidades afetivas que merecem ser abrigadas sobre o 
manto do direito das famílias. 
No mesmo âmbito se inserem tanto as famílias parentais como as 
pluriparentais. Excluir do âmbito da juridicidade entidades familiares que se 
compõem a partir de um elo de afetividade e que geram comprometimento 
mútuo e envolvimento pessoal e patrimonial é simplesmente chancelar o 
enriquecimento injustificado, é ser conivente com a injustiça.76   

 

A família contemporânea, portanto, erigida predominantemente no vínculo 

afetivo em detrimento do vínculo solene, traz à tona a exigência do reconhecimento 

de entidades familiares enlaçadas pelo afeto, independentemente de sua formação e 

da orientação sexual de seus membros, configurando a exigência de uma visão 

pluralista da família.  

 
 
2.2.2.7 Princípio da Afetividade 
 
 

Inobstante a inexistência de previsão do princípio da afetividade no texto 

constitucional, pode-se entendê-lo como princípio fundamental ao direito de família, 

consagrado pela Constituição Federal de 1988.  

O reconhecimento da união estável como entidade familiar, a igualdade entre 

os filhos biológicos e adotivos são formas de reconhecimento jurídico da afetividade77, 

de modo que apesar de não contemplado de forma explícita pela Constituição Federal, 

ali se insere de modo implícito a guiar os métodos da hermenêutica (interpretação). 

Ademais, o artigo 1.593 do Código Civil ao estabelecer que o parentesco pode 

advir de “outra origem”78, também elucida a afetividade como abalizadora nas relações 

familiares, as quais não se limitam à consanguinidade. 

                                                           
76 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 70. 
77 Ibidem, p. 72. 
78 BRASIL. Lei nº 10.406 de 11 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, Distrito federal: 
Senado, 2002. 
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O afeto advém da convivência, sendo a posse de estado de filho nada mais 

que o reconhecimento jurídico do afeto79 com vistas à felicidade.  

O princípio da afetividade, então, a despeito de não ter sido expresso na 

Constituição Federal, teve reconhecimento jurídico, sendo concretizado, inclusive, no 

âmbito jurisprudencial, conforme ilustra trecho do inteiro teor de acórdão do Superior 

Tribunal de Justiça: 

[...] Em atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da 
afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a realização do indivíduo 
como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de 
relações filiais ou a denominada multiplicidade parental, compreendida como 
expressão da realidade social, não pode passar despercebida pelo direito. 
[...] 80   

 

A afetividade é inerente ao ser humano e os laços que dela advém são 

naturais81 e marcam a transformação da concepção de família traçando o perfil das 

entidades familiares contemporâneas, as quais se fundam cada vez mais nos vínculos 

afetivos em detrimento dos vínculos consanguíneos. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 73. 
80 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1328380 MS 2011/0233821-0. Relator 
Ministro Marco Aurélio Bellizze. Brasília, DF, 21 de outubro de 2014. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153483514/recurso-especial-resp-1328380-ms-2011-233821-
0/relatorio-e-voto-153483526>. Acesso em 29 de fev. de 2016. 
81 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1371048 SP 2013/0055368-9. Relator 
Ministro João Otávio de Noronha. Brasília, DF, 28 de abril de 2015. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/185390875/recurso-especial-resp-1371048-sp-2013-0055368-
9>. Acesso em 29 de fev. de 2016. 
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3. DA FILIAÇÃO 
 
 
3.1 Conceito e Evolução 
 
 

Em suma, a filiação pode ser entendida como o vínculo que relaciona pais e 

filhos. Sílvio Rodrigues trata a filiação como “a relação de parentesco consanguíneo, 

em primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a geraram, ou a 

receberam como se a tivessem gerado”.82 Filiação compreende a relação filhos e pais, 

neste sentido, ao passo que no sentido inverso fala-se em maternidade e 

paternidade.83 

Como já exposto alhures, sempre buscou-se colocar em evidência os núcleos 

familiares formados em decorrência da união matrimonial, de modo que os filhos, em 

evidente caráter discriminatório, arcavam com as condutas de seus pais sendo 

classificados na vigência do Código Civil de 1916 em: legítimos, ilegítimos e 

legitimados. 

Os filhos legítimos eram aqueles nascidos de pessoas casadas, os ilegítimos 

advinham de relações extramatrimoniais, e os legitimados eram os naturais 

concebidos anteriormente à celebração do casamento.  

Ainda, no que tange aos ilegítimos, estes se subdividiam em naturais, cujos 

pais não tinham impedimento para o matrimônio, e os espúrios, no qual os pais tinham 

impedimentos.  

Os espúrios, ainda, se subdividiam em adulterinos e incestuosos, sendo os 

primeiros concebidos enquanto os pais possuíam impedimentos matrimoniais, 

                                                           
82 RODRIGUES, Silvio apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de 
Família. Vol.6. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 318. 
83 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit., idem. 
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particularmente um deles ou ambos encontrava-se casado com outra pessoa, 

enquanto os segundos advinham das relações entre parentes84. 

Portanto, conforme se depreende, a classificação se baseava precipuamente 

no fato de o indivíduo ter nascido dentro de uma união matrimonializada ou não. 

Referida classificação interferia de modo significativo na vida dos filhos 

conferindo-lhes ou subtraindo-lhes direitos, não apenas à identidade como à 

sobrevivência, fato que beneficiava apenas o genitor em detrimento dos filhos.85 

Esta situação de marginalização daquele que nascia de relações externas ao 

casamento demonstra o reconhecimento exclusivo das famílias constituídas pelo 

matrimônio à época.  

Estabelecia o Código Civil de 191686: 

Art. 229. Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, 
antes dele nascidos ou concebidos (arts. 352 a 354). 
 
Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na constância do casamento, 
ainda que anulado, ou mesmo nulo se se contraiu de boa fé (art. 221). 
 
Art. 358. Os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos. 
 
Art. 363. Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, ns. I a 
VI, têm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para demandar o 
reconhecimento da filiação: 
I - Se o tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido 
pai. 
II - Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto da mãe pelo 
suposto pai, ou suas relações sexuais com ela. 
III - Se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-
a expressamente. 

 

Apenas em meados dos anos 40 com o Decreto-Lei nº 4.737/1942 e com a 

Lei nº 883/1949 é que foi possibilitado o reconhecimento do filho extramatrimonial, 

mas apenas após a dissolução do vínculo conjugal do genitor, cabendo a este filho 

apenas a investigação da paternidade com vistas a alimentos, sendo, ainda, 

registrado como ilegítimos, tendo por direito apenas metade da herança do filho 

legítimo ou legitimado quando do falecimento do genitor.87 

                                                           
84 CANOVA, Jeferson Luciano. Em nome dos pais: a multiparentalidade nas famílias recompostas 
como efeito da parentalidade socioafetiva. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Direito 
Público e Evolução Social) – Universidade Estácio de Sá, 2011. 
85 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 361. 
86 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 2016. Código Civil Brasileiro de 1916. Brasília, Distrito 
Federal: Senado, 1916. 
87 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 362. 
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No passo da evolução legislativa cabe aqui citar a Lei do Divórcio, Lei nº 

6.515/7788 que em seu artigo 5189 trouxe mudanças significativas à época 

possibilitando o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio em virtude de 

testamento cerrado e, ainda, dispôs acerca da igualdade entre os filhos no que tange 

ao direito à herança, independente da natureza da filiação. 

O marco, contudo, veio com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que rompeu com qualquer tratamento discriminatório no seio familiar, vedando 

qualquer discriminação ao determinar a igualdade entre os filhos havidos ou não da 

relação matrimonial ou por adoção90.  

Já foi dito e vale aqui repisar, que a Constituição Federal de 1988 é o marco 

da família democratizada, afetiva e plural.  

Contudo, o Código Civil de 2002, não obstante a vedação de tratamento 

discriminatório entre os filhos, ainda trata em capítulos diferentes os que advém do 

casamento (artigos 1.596 a 1.606) e os havidos fora dele (artigos 1.607 a 1.617). 

Segundo Maria Berenice Dias91 esta diferenciação ocorre pelo fato de o legislador 

ainda lançar mão da chamada presunção de paternidade. 

O que ocorre é que com a expansão do conceito de família advinda com a 

Constituição Federal de 1988 desenlaça-se o vínculo estrito entre a filiação, o 

casamento e o contato sexual. 

                                                           
88 BRASIL. Lei nº 6.015 de 26 de dezembro de 1977. Lei do Divórcio. Brasília, Distrito Federal: Senado, 
1977. 
89 Art 51 - A Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
1) Art. 1º. 
Parágrafo único - Ainda na vigência do casamento qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho 
havido fora do matrimônio, em testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do filho, 
e, nessa parte, irrevogável. 
2) Art. 2º - Qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança será reconhecido em igualdade 
de condições. 
3) Art. 4º. 
Parágrafo único - Dissolvida a sociedade conjugal do que foi condenado a prestar alimentos, quem os 
obteve não precisa propor ação de investigação para ser reconhecido, cabendo, porém, aos 
interessados o direito de impugnar a filiação. 
4) Art. 9º - O filho havido fora do casamento e reconhecido pode ser privado da herança nos casos dos 
arts. 1.595 e 1.744 do Código Civil. 
90  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
§6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
91 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 360. 
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Nas palavras de Dias: 

A nova ordem jurídica consagrou como fundamental o direito à convivência 
familiar, adotando a doutrina da proteção integral. Transformou crianças e 
adolescentes em sujeitos de direito. Deu prioridade à dignidade da pessoa 
humana, abandonando a feição patrimonialista da família. Proibiu quaisquer 
designações discriminatórias à filiação, assegurando os mesmos direitos e 
qualificações aos filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos 
havidos por adoção (CF 227 §6º).92 

 

Referidas mudanças, então, acabam por dar ensejo a uma nova realidade, 

com diversas molduras para o conceito de filiação. Assim como o núcleo familiar 

passou a sofrer impacto direto do afeto, a filiação também passa a ser marcada pelo 

vínculo afetivo, dando ensejo à caracterização de diversas espécies de filiação, as 

quais se passará a analisar adiante. 

 
 
3.2 Espécies de Filiação 
 
 

A Constituição Federal de 1988 traz à tona um novo espectro em que a filiação 

desvincula-se da relação biológica dando espaço à afetividade. Outrossim, os 

avanços científicos de manipulação genética, ainda, permitem a interferência nas 

formas de reprodução por meio das fecundações homólogas e heterólogas, o que 

expande mais ainda o campo da filiação. 

Neste contexto contemporâneo, passa-se então a poder-se identificar na 

sociedade a existência de três critérios para aferição do vínculo parental, os quais 

influem diretamente na filiação, quais sejam: 

(a) critério jurídico – está previsto no Código Civil, e estabelece a paternidade 
por presunção, independentemente da correspondência ou não com a 
realidade (CC 1.597); (b) critério biológico – é o preferido, principalmente em 
face da popularização do exame do DNA; e (c) critério socioafetivo – fundado 
no melhor interesse da criança e na dignidade da pessoa humana, segundo 
o qual pai é o que exerce tal função, mesmo que não haja vínculo de 
sangue.93 

 

Destarte, em consonância com o panorama plural das relações familiares e 

dos vínculos de filiação, importante uma análise de suas variações, valendo ressaltar 

que todas encontram-se em patamar igualitário, não havendo qualquer hierarquização 

                                                           
92 Ibidem, p. 363. 
93 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 364. 
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entre as mesmas, haja vista a vedação constitucional de qualquer designação 

discriminatória entre os filhos.  

 
 
3.2.1 Legal 
 
 

A filiação legal fixa-se conforme determinação em lei. Surgiu no Direito 

Romano e consiste na presunção de que são filhos aqueles que nascem na constância 

do casamento.94 

Neste sentido, preceitua o Código Civil de 200295: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 
III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 

 

A filiação legal decorre então exclusivamente da letra lei, por meio de uma 

presunção que nos tempos atuais não é mais absoluta em virtude de avanços 

tecnológicos de identificação do genoma humano. Deste modo, embora decorrente 

de lei, a filiação legal admite prova em contrário. 

Nos termos do Código Civil de 2002, presume-se filho o nascido 180 (cento e 

oitenta) dias após o casamento ou 300 dias após a dissolução conjugal. O texto de lei 

contempla, ainda, os avanços tecnológicos de reprodução assistida, admitindo a 

presunção de paternidade nos casos de fecundações homóloga e heteróloga. Vale 

ressaltar que referidas presunções são juris tantum, admitindo prova em contrário, 

cabendo ao réu o ônus da prova. 

Um ponto a se destacar é que não obstante já reconhecida no texto 

constitucional96, o Código Civil de 2002 não faz menção às presunções de paternidade 

                                                           
94 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob 
a ótica do ordenamento jurídico pátrio. Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104341>. Acesso em 10 de fev. de 2015. 
95 BRASIL. Lei nº 10.406 de 11 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, Distrito federal: 
Senado, 2002. 
96 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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no bojo das uniões estáveis o que causa certa disparidade com a nova ordem 

constitucional. 

Conforme já mencionado, com o advento dos avanços tecnológicos, 

especialmente o exame de DNA, a filiação legal deu lugar à filiação biológica, 

decorrente de vínculos sanguíneos, nos termos em que se passará a expor.  

 
 
3.2.2 Biológica 
 
 

A filiação biológica, assim entendida como aquela que decorre de laços 

sanguíneos entre pais e filhos, refere-se à carga de material genético que o filho 

possui, que neste caso, frise-se, deve ser de ambos os genitores. Isto é, se os filhos 

não possuírem genes de ambos os genitores, não há que se falar em filiação biológica.  

Com o avanço científico e a possibilidade da realização dos exames de DNA 

vem à tona o critério biológico na aferição da filiação, que põe por terra, inclusive, a 

presunção absoluta de paternidade que vigia anteriormente ao Código Civil de 2002.97 

Neste sentido, preceitua Maria Berenice Dias: 

Até hoje, quando se fala em filiação e em reconhecimento de filho, a 
referência é à verdade genética. Em juízo sempre foi buscada a chamada 
verdade real, sendo assim considerada a relação de filiação decorrente do 
vínculo de consanguinidade.98 

 

Ainda, no que tange à consanguinidade enquanto critério de filiação, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 30199, por meio da qual a recusa na 

realização de exame de DNA incorre na presunção juris tantum de paternidade. 

Ocorre que em que pese a verdade biológica possa ser, de fato, aferida por exame de 

DNA, não há a possibilidade de se compelir o indivíduo fazê-lo. Contudo, a negativa 

em realizá-lo, com a edição da referida súmula, gera uma presunção, embora relativa, 

de verdade biológica sem que se tenha passado pela aferição do exame.  

Com a Constituição Federal de 1988 e a desmatrimonialização da família, o 

que deu ensejo à uma pluralidade de entidades familiares, o afeto vem à tona como 

                                                           
97 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob 
a ótica do ordenamento jurídico pátrio. Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104341>. Acesso em 10 de fev. de 2015. 
98 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 372. 
99 “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção 
juris tantum de paternidade” (Súmula 301, Segunda Seção, julgado em 18/10/2004, DJ 22/01/2004, p. 
45) 
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um dos elementos primordiais à identificação das relações familiares, surtindo efeitos 

no âmbito da filiação, passando-se então à relativização da filiação biológica.100 

 
 

3.2.3 Registral 
 
 

O registro de nascimento dá origem à filiação registral, a qual possui 

presunção de veracidade e torna público e incontestável o nascimento.101 Dispõe o 

Código Civil de 2002: 

Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 
registrada no Registro Civil. 
 
Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro 
de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. 

 

Além do registro de nascimento, prevê o artigo 1.609102 do Código Civil de 

2002 que a escritura pública ou o escrito particular, o testamento e a manifestação 

direta e expressa diante do juiz também podem ser utilizados como meios de 

comprovação da filiação. 

Nos ensinamentos de Maria Berenice Dias: 

Aquele que comparece perante o oficial do Registro Civil e se declara pai de 
um recém-nascido assim é considerado para todos os efeitos legais. Em face 
da presunção da paternidade dos filhos nascidos durante o casamento (CC 
1.597), basta um dos pais, munido da certidão de casamento e da declaração 
de nascido vivo, comparecer à serventia registral para lavrar o assento de 
nascimento. Caso contrário, é necessária a presença de ambos. 
Comparecendo somente a mãe, se ela declinar o nome do pai, poderá se 
desencadear procedimento administrativo oficioso da paternidade.103 

  

O registro de nascimento só poderá ser desconsiderado em casos de erro ou 

falsidade, conforme dispõe o artigo 1.604104 do Código Civil de 2002. Convém 

                                                           
100 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 372. 
101 Ibidem, p. 373. 
102 Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: 
I - no registro do nascimento; 
II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 
III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o 
objeto único e principal do ato que o contém. 
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu 
falecimento, se ele deixar descendentes. 
103 DIAS, Maria Berenice, op. cit., idem. 
104 Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo 
provando-se erro ou falsidade do registro. 
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destacar que o registro de nascimento é ato jurídico irrevogável, de modo que aquele 

que registrou o filho como se seu fosse não pode arrepender-se e tentar desconstituir 

o registro, salvo nos casos de vícios de vontade105. 

O registro, contudo, não impede que o filho, posteriormente, venha a buscar 

sua origem genética, tratando-se, pois, de direito personalíssimo, nos termos do artigo 

27 do Estatuto da Criança e do Adolescente106: 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

 

São os casos, por exemplo, da chamada “adoção à brasileira” em que um 

indivíduo voluntariamente registra um filho como se seu fosse, não podendo referido 

registro ser passível de anulação por erro.107 

O registro é a principal fonte de direitos dos filhos, por meio do qual lhes é 

concedido, por exemplo, o direito a alimentos, mútua assistência e direito de 

sucessão.108 

Preceitua Maria Berenice Dias109, que o valor do liame registral nos tempos 

atuais é inferior ao valor do liame socioafetivo, pelo que pode-se inferir que a filiação, 

para assim ser entendida, privilegia o princípio da aparência, casos em que, prevalece 

a posse do estado de filho caracterizada na convivência familiar. 

 
 
3.2.4 Por Substituição 
 
 

Trata-se, em suma, dos casos em que casais com dificuldades para procriar 

procuram assistência da reprodução assistida heteróloga. É identificada tanto quando 

a inseminação se dá com a utilização do sêmen de um doador, quanto quando ocorre 

a popularmente conhecida “barriga de aluguel”. 

A filiação por substituição pressupõe a autorização do marido ou companheiro 

(equiparado), conforme os termos do artigo 1.597, V do Código Civil 2002, in verbis: 

                                                           
105 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob 
a ótica do ordenamento jurídico pátrio. Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104341>. Acesso em 10 de fev. de 2015. 
106 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 
Distrito Federal: Senado, 1990. 
107 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 374. 
108 Ibidem, p. 373. 
109 Ibidem, p. 373 et. seq. 
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Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 

 

Nestes casos ocorre a presunção absoluta da paternidade socioafetiva e o 

afastamento da presunção materna pelo parto. Ou seja, no primeiro caso o marido ou 

companheiro, tendo consentido com a fecundação, não poderá impugnar a filiação; 

no segundo caso, quem gesta não será a mãe, ao passo que deverá assegurar que o 

filho seja registrado em seu nome perante o juízo, antes mesmo do nascimento.110 

 
 
3.2.5 Adotiva 
 
 

A adoção tem por escopo o melhor interesse da criança, e consiste em um 

ato jurídico irrevogável condicionado à concordância judicial111, que confere ao 

adotante e ao adotado, poder familiar e estado de filho, respectivamente. 

Para Venosa “a adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se 

sustenta sobre a pressuposição de uma relação não biológica, mas afeita.”112 

A adoção além de dar oportunidade àqueles que não podem ter filhos, ajuda 

milhares de crianças abandonadas pelos pais biológicos a constituir uma família. 

O advento da Constituição Federal de 1988 afastou qualquer 

diferenciação/discriminação entre os filhos, assegurando a estes, portanto, os 

mesmos direitos e obrigações, independente de sua natureza. 

Neste sentido, o artigo 41 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe 

que:  

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 
direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo 
com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 

 
Deste modo, nos dizeres de Maria Berenice Dias “a relação de parentesco se 

estabelece entre o adotado e toda a família do adotante. Os parentes tornam-se 

parentes do adotado, tanto em linha reta, como em colateral.”113 

                                                           
110 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 378 et. seq. 
111 Ibidem, p. 497. 
112 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 13ª ed. São Paulo: Atlhas, 2013, p. 279. 
113 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 499. 
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A adoção, sempre com vistas ao melhor interesse da criança e adolescente, 

só pode ser utilizada como um meio quando não houver mais qualquer possibilidade 

de permanência ou inserção da criança ou do adolescente com os pais biológicos, ou 

seja, possui caráter excepcional114.  

Pelo exposto, pode-se concluir, então, que o estado de filiação, pode decorrer 

tanto do nascimento como da adoção.115 

 
 
3.2.6 Sociofetiva 
 
 

A filiação socioafetiva pode ser entendida como aquela de “outra origem” 

prevista no artigo 1.593 do Código Civil de 2002116, ou seja, “a filiação que resulta da 

posse do estado de filho constitui modalidade de parentesco civil de ‘outra origem’, 

isto é, de origem afetiva (CC 1.593).”117 

Referida ligação entre a afetividade e a expressão “outra origem” do artigo 

1.593 do Código Civil de 2002 encontra fundamento também nos enunciados 108 e 

256 das Jornadas de Direito Civil que fazem menção à filiação socioafetiva como 

forma de parentesco civil118, in verbis: 

 
108 - Art. 1.603: No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, 
compreende-se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consangüínea e 
também a socioafetiva. 
 
256 - Art. 1.593: A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) 
constitui modalidade de parentesco civil. 

 

A filiação socioafetiva pode ser identificada por laços de afeto, ou seja, nas 

palavras de Fábio Ulhoa Coelho “constitui-se pela manifestação do afeto e cuidados 

                                                           
114 Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 
§ 1o  A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados 
os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do 
parágrafo único do art. 25 desta Lei.       (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)        Vigência 
§ 2o  É vedada a adoção por procuração.      (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   
115 BIRCHAL, Alice de Souza apud DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 497. 
116 Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem 
117 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 381. 
118 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob 
a ótica do ordenamento jurídico pátrio. Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104341>. Acesso em 10 de fev. de 2015. 
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próprios das demais espécies de filiação entre aquele que sabidamente não é genitor 

ou genitora e a pessoa tratada como se fosse seu filho”.119 

Um dos exemplos do afeto como um dos identificadores da filiação é o 

enunciado nº 341 da IV Jornada de direito Civil do Conselho de Justiça Federal, no 

qual a filiação socioafetiva foi considerada como fato gerador da prestação de 

alimentos: “341 – Art. 1.696. Para os fins do art. 1.696, a relação socioafetiva pode 

ser elemento gerador de obrigação alimentar.”120 

Ao tratar da filiação socioafetiva não há como dissociá-la de dois conceitos de 

suma importância em sua caracterização, quais sejam: o estado de filiação e a posse 

do estado de filho. 

O estado de filiação é “uma situação fática na qual uma pessoa desfruta do 

status de filho em relação a outra pessoa, independentemente dessa situação 

corresponder à realidade legal”.121 No que tange à posse do estado de filho, para 

Maria Berenice Dias esta é imprescindível ao reconhecimento da filiação socioafetiva, 

sendo a posse de estado “a expressão mais exuberante do parentesco psicológico, 

da filiação afetiva.”122 

O Superior Tribunal de Justiça também faz alusão a referidos conceitos, 

conforme se depreende do acórdão abaixo transcrito: 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE 
DNA.AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA.RECONHECIMENTO. “ADOÇÃO À BRASILEIRA”. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente à margem 
do ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o 
pai de registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar 
sujeito a distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a 
condição resolutiva consistente no término do relacionamento com a genitora. 
2. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da 
Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade 
depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem 
biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, 
fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência 
familiar. Vale dizer que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não 
pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto 
conflito com a paternidade socioafetiva. 

                                                           
119 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Família e Sucessões. Vol. 5. 6ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 81.  
120 BRASIL. IV Jornada de Direito Civil. Enunciados aprovados. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/CEJ-Coedi/jornadas-
cej/IV%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20CIVIL%202013%20ENUNCIADOS%20APROVADOS.p
pd>. Acesso em 24 de jan. de 2016. 
121 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 210. 
122 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 381. 
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3. No caso, ficou claro que o autor reconheceu a paternidade do recorrido 
voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho biológico, e desse 
reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo que só cessou com o término 
da relação com a genitora da criança reconhecida. De tudo que consta nas 
decisões anteriormente proferidas, dessume-se que o autor, imbuído de 
propósito manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de 
nascimento, pretende negá-lo agora, por razões patrimoniais declaradas. 
4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 do 
Código Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que 
resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do 
registro", do que efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a 
declaração realizada pelo autor, por ocasião do registro, foi uma inverdade 
no que concerne à origem genética, certamente não o foi no que toca ao 
desígnio de estabelecer com o infante vínculos afetivos próprios do estado 
de filho, verdade social em si bastante à manutenção do registro de 
nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro. 
5. A a manutenção do registro de nascimento não retira da criança o direito 
de buscar sua identidade biológica e de ter, em seus assentos civis, o nome 
do verdadeiro pai. É sempre possível o desfazimento da adoção à brasileira 
mesmo nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por 
ocasião da maioridade; assim como não decai seu direito de buscar a 
identidade biológica em qualquer caso, mesmo na hipótese de adoção 
regular. Precedentes. 
6. Recurso especial não provido.123 

 

O acórdão supra dispensa ao estado de filiação a mesma importância, ou até 

mesmo maior importância em relação ao critério biológico, julgando improcedente a 

ação negatória de paternidade com fundamento nos vínculos de afeto que o autor 

acabou por criar ao registrar o filho de sua esposa, de modo voluntário, como se seu 

fosse. A Quarta Turma decidiu por manter o registro de nascimento afastando 

qualquer alegação de falsidade ou erro, já que em que pese não haver qualquer 

vínculo biológico entre o autor e a criança, constatou-se por inegável a existência de 

vínculos afetivos “próprios do estado de filho”. 

A doutrina, ao tratar da posse do estado de filho, traça três requisitos para sua 

identificação 

(a) tractatus – quando o filho é tratado como tal, criado, educado e 
apresentado como filho pelo pai e pela mãe; (b) nominativo – usa o nome da 
família e assim se apresenta; e (c) reputatio – é conhecido pela opinião 
pública como pertencente à família de seus pais.124 

 

O afeto decorre da valorização constante da dignidade humana dando ensejo 

à desbiologização do projeto parental, sendo reconhecida a posse do estado de filho 

                                                           
123 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1352529 SP 2012/02111809-9. Relator 
Ministro Marco Buzzi. Brasília, DF, 20 de outubro de 2015. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/181121079/recurso-especial-resp-1352529-sp-2012-0211809-
9>. Acesso em 29 de fev. de 2016. 
124 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 381. 
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quando o tratamento dispensado é o tratamento dispensado a um filho, quando se 

apresenta perante à sociedade com o nome da família, e é visto perante a sociedade 

e à família como se filho fosse. Ante referidos quesitos não há o que se questionar.  

Do envolvimento afetivo exsurge a posse do estado de filho e deste 

consequentemente a filiação socioafetiva que assim como a biológica não pode ser 

desconstituída pelo simples distanciamento.125 

A filiação socioafetiva produz assim como as outras espécies de filiação todos 

os seus efeitos pessoais e matrimoniais126 constituindo-se como um marco da família 

plural e desmatrimonializada, colocando o afeto em evidência na sociedade em 

detrimento dos vínculos de sangue. 

O Informativo nº 0552 da Terceira Turma do Tribunal de Justiça destaca o 

estabelecimento da filiação socioafetiva colocando em evidência duas circunstâncias 

para sua configuração. Além dos requisitos já apontados, menciona a vontade como 

um dos seus identificadores, isto é, a vontade do pai e da mãe sere reconhecidos 

como tais, cabendo aqui transcrever parte de seu texto: 

[...] De fato, o estabelecimento da filiação socioafetiva demanda a 
coexistência de duas circunstâncias bem definidas e dispostas, 
necessariamente, na seguinte ordem: i) vontade clara e inequívoca do 
apontado pai ou mãe socioafetivo, ao despender expressões de afeto à 
criança, de ser reconhecido, voluntária e juridicamente como tal; e ii) 
configuração da denominada "posse de estado de filho", compreendido pela 
doutrina como a presença (não concomitante) de tractatus(tratamento, de 
parte à parte, como pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome 
do apontado pai/mãe); e fama (reconhecimento pela família e pela 
comunidade de relação de filiação), que naturalmente deve apresentar-se de 
forma sólida e duradoura. Nesse contexto, para o reconhecimento da filiação 
socioafetiva, a manifestação quanto à vontade e à voluntariedade do 
apontado pai ou mãe de ser reconhecido juridicamente como tal deve estar 
absolutamente comprovada nos autos, o que pode ser feito por qualquer meio 
idôneo e legítimo de prova.[...]127 

A prova do estado de filiação pode ser feita por qualquer meio, desde que ao 

final restem demonstrados os requisitos supra elencados: trato, nome e reputação. 

Caberá ao magistrado diante do caso concreto identificar a presença do afeto nas 

relações, reconhecendo-se a posse e o estado de filho, e consequente configuração 

da filiação socioafetiva. 

                                                           
125 Ibidem, p. 382. 
126 Ibidem, p. 383. 
127 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo nº 0552. Relator Ministro Marco Aurélio Belizze. 
Brasília, DF, 21 de outubro de 2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=requisitos+filia%E7%
E3o+sosocioafeti&operador=e&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em 24 de jan. de 2016. 



47 
 

A socioafetividade surge então como novo norteador das relações familiares, 

consequência da crescente valorização do afeto128. 

Uma vez expostas as espécies de filiação, inegável o ambiente propício à 

convivência entre elas como, por exemplo, a biológica e afetiva, criando a 

necessidade de reconhecimento de diversos vínculos de filiação, dando origem ao 

que houve por bem se chamar de multiparentalidade, objeto do presente trabalho, o 

qual se passará a analisar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
128 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob 
a ótica do ordenamento jurídico pátrio. Disponível em 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104341>. Acesso em 10 de fev. de 2015. 
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4. DA MULTIPARENTALIDADE 
 
 
4.1 Multiparentalidade: Tentativa Conceitual e o Melhor Interesse da Criança 
 
 

O caput do artigo 1.636129 do Código Civil dispõe que o pai ou a mãe que 

contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde os direitos inerentes ao 

poder familiar com relação aos filhos do relacionamento anterior, exercendo-os, 

inclusive, sem interferência do novo cônjuge ou companheiro.  

Ocorre que, conforme já exposto alhures e ante o novo panorama do direito 

de família brasileiro, a família passou por diversas mudanças dando lugar à uma 

pluralidade de entidades familiares, entre as quais está, inclusive, a família 

recomposta, que traz à tona as figuras do padrasto e da madrasta.  

Deste modo, é de se colocar em pauta a letra do artigo supra referido que 

afasta qualquer interferência do novo companheiro/cônjuge na vida do filho advindo 

do relacionamento anterior. A recomposição afetiva e consequentemente familiar, é 

um fato que não pode ser elidido. 

Como já exposto no presente trabalho, a facilidade e o consequente aumento 

do número de divórcios130 e dissolução das uniões estáveis, dá espaço às 

recomposições familiares calcadas sobretudo no afeto, motivo pelo qual eximir 

padrastos e madrastas de qualquer interferência na vida dos seus enteados torna-se 

eventualmente impossível. É óbvio que longe de aqui querer criar-se uma 

generalização do ambiente familiar recomposto, ao passo que, segundo Alcorta e 

                                                           
129 Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não perde, quanto 
aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer 
interferência do novo cônjuge ou companheiro. 
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que 
casarem ou estabelecerem união estável. 
130 IBDFAM. Pesquisa mostra transformações das famílias brasileiras em quatro décadas. 
Disponível em: < 
http://ibdfam.org.br/noticias/5854/Pesquisa+mostra+transforma%C3%A7%C3%A3o+das+fam%C3%A
Dlias++bbrasileira+em+quatro+d%C3%A9cadas>. Acesso em 14 de dez. de 2015. 
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Grosman podem ser identificadas certas posturas com o novo personagem (madrasto 

ou padrasto), podendo este querer incorporar ou não a função parental, ter vontade 

de apenas auxiliar e opinar na educação ou, ainda, manter-se afastado de qualquer 

função referente ao filho do outro131. 

Quando então o padrasto/madrasta passa a interferir positivamente na vida 

do filho de seu cônjuge/companheiro, torna-se impossível negar a presença do afeto. 

Referido panorama dá ensejo a que este filho passe a perceber a figura parental não 

apenas com referência ao genitor biológico, estabelecendo conexão, ainda, com este 

terceiro que passou a fazer parte de sua vida, dando contorno ao que se denomina 

de multiparentalidade. 

Nas famílias recompostas, perfaz-se então a convivência entre seus 

membros, constituindo-se, deste modo, como local próprio à afetividade exteriorizada 

através da autoridade parental. O compartilhamento de um espaço e de cuidados 

recíprocos, propicia o surgimento de efeitos jurídicos próprios da socioafetividade, 

sendo esta produtora de laços parentais.  

A realidade fática que ora subsiste, que compele a novas formações 

familiares, torna praticamente inevitável que o padrasto ou a madrasta cumpram 

funções originárias dos pais ou mães biológicos, dando ensejo, desta forma, à criação 

de um liame afetivo entre aqueles e os filhos de seus consortes sem, contudo, 

desobrigar os biológicos. Inegável, destarte, que a evolução da estrutura familiar 

conjugada à valorização jurídica do afeto abra caminho à multiparentalidade, 

entendida, em suma, como a possível concomitância das paternidade/maternidade 

biológica e afetiva.  

Nos dizeres de Maria Berenice Dias:  

Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar o 
estabelecimento do vínculo de filiação com mais de duas pessoas. 
Coexistindo vínculos parentais afetivos e biológicos, mais do que apenas um 
direito, é uma obrigação constitucional reconhecê-los, na medida em que 
preserva direitos fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo a dignidade 
e a afetividade da pessoa humana.132 

 

                                                           
131 ALCORTA, Irene Martinez; GROSMAN, Cecília apud CANOVA, Jeferson Luciano. Em nome dos 
pais: a multiparentalidade nas famílias recompostas como efeito da parentalidade socioafetiva. 
Disponível em: < http://portal.estacio.br/media/4199457/jeferson%20luciano%20canova.pdf>. Acesso 
em 08 de fev. de 2016. 
132 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 385. 
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Ademais, negar tutela à multiparentalidade seria, ainda, medir forças com o 

melhor interesse da criança, consagrado na Constituição Federal de 1988 corroborada 

posteriormente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais alçam a criança 

e o adolescente como sujeitos de direito, a ensejar que se faça prevalecer os 

interesses destes, devendo os mesmos serem encarados com prioridade perante a 

sociedade, em virtude de sua vulnerabilidade. Portanto, no que tange ao 

reconhecimento da multiparentalidade deve-se priorizar o melhor interesse da criança 

com vistas a um desenvolvimento saudável.  

A multiparentalidade visa agregar a paternidade socioafetiva e a biológica, 

sobrepondo-se a família ao vínculo meramente consanguíneo, trazendo apenas 

benefícios às crianças inseridas nos núcleos familiares recompostos, uma vez que 

desassociar o critério biológico da paternidade/maternidade ilustra a função parental 

sendo exercida por mais de um pai ou mais de uma mãe ao mesmo tempo. Neste 

sentido e contrapondo-se ao artigo 1.636 do Código Civil acima exposto, o Projeto de 

Lei nº 2.287 de 2008 que dispõe sobre o Estatuto das Famílias, traz em seu artigo 91 

a seguinte redação: 

Art. 91. Constituindo os pais nova entidade familiar, os direitos e deveres 
decorrentes da autoridade parental são exercidos com colaboração do novo 
cônjuge ou convivente ou parceiro. 
Parágrafo único. Cada cônjuge, convivente ou parceiro deve colaborar de 
modo apropriado no exercício da autoridade parental, em relação aos filhos 
do outro, e representa-lo quando as circunstâncias o exigirem.  

   

A multiparentalidade deve então ser entendida como uma forma de garantir 

tutela de um fato social (família recomposta) advindo da liberdade dos indivíduos para 

constituir e desconstituir núcleos familiares. Portanto, não há como desassociar a 

figura do padrasto/madrasta da vida dos filhos de seus conviventes, ante a realidade 

social das famílias recompostas, ao passo que referida exclusão seria uma forma 

limitadora da tutela dos interesses da criança.  

A preservação, então, dos direitos da criança e até mesmo do adolescente 

pressupõe a coexistência entre a paternidade afetiva e biológica, já que conforme os 

ensinamentos de Belmiro Pedro Marx Welter, o ser humano como um todo forma-se 

por laços genéticos, afetivos e ontológicos133, de modo que: 

                                                           
133 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Revista do Ministério 
Público do RS. Porto Alegre, n. 71, janeiro a abril de 2012, p. 127-148. Disponível em: < 
http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1342124687.pdf>. Acesso em 08 de fev. de 
2016.  
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[...] a paternidade genética não pode se sobrepor à paternidade socioafetiva 
e nem esta pode ser compreendida melhor do que a paternidade biológica, já 
que ambas são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas, porque 
fazem parte da condição humana tridimensional, genética, afetiva e 
ontológica. Assim, não reconhecer essas duas paternidades, ao mesmo 
tempo, com a concessão de “todos” os efeitos jurídicos, é negar a existência 
tridimensional do ser humano, que é reflexo da condição e da dignidade 
humana, na medida em que a tridimensionalidade humana, genética, afetiva 
e ontológica, é tão irrevogável quanto à vida, pois faz parte da trajetória da 
vida humana.  

   

A fim de ilustrar que reconhecer a multiparentalidade é coadunar-se à 

dignidade da pessoa humana, mais especificamente entendida quanto ao melhor 

interesse da criança, a juíza Ana Louzada do Distrito Federal reconheceu a 

paternidade afetiva ante um caso concreto com base na multiparentalidade134 

ensinando que: 

[...] deixar de estender à infante as benesses que esta paternidade pode lhe 
oferecer, é não atentar para o melhor interesse da criança, Princípio 
constitucional e basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente! 
Imprescindível que o Direito acolha a realidade de cada pessoa, a vida como 
verdadeiramente se apresenta para cada um. 

   

Nos dizeres de Maria Helena Diniz o superior interesse da criança e do 

adolescente “permite o integral desenvolvimento de sua personalidade e é diretriz 

solucionadora de questões conflitivas advindas da separação judicial ou divórcio dos 

genitores [...]”135, com efeito, portanto, deve o reconhecimento da multiparentalidade 

ser entendido no contexto da preservação do melhor interesse da criança, consistindo 

na possibilidade de concomitância entre a paternidade/maternidade afetiva e 

biológica. 

Ante o exposto, indiscutível, pois, que a multiparentalidade apenas privilegia 

o interesse da criança e com vistas a este deve ser totalmente reconhecida.  

O princípio do melhor interesse da criança reconhecido no artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988 e no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

deve, assim, ser utilizado como fundamento para o reconhecimento da 

multiparentalidade. 

                                                           
134 IBDFAM. Multiparentalidade preserva interesse do menor. Disponível em: < 
http://www.ibdfam.org.br/noticias/5329/Multiparentalidade+preserva+interesse+do+menor>. Acesso 
em 09 de fev. de 2016.  
135 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de família. Vol. 5. 27ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 37 et. seq. 
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E, ainda, entoando a teoria tridimensional do Direito de Família preconizada 

por Welter, a possibilidade de um filho cumular paternidades e maternidades, fulcra-

se antes de tudo na própria essência tridimensional do ser humano, ao passo que 

diante de um laço consanguíneo e outro afetivo, não há como se negar a possibilidade 

de um registro de nascimento conter tanto o nome do pai/mãe biológico quanto do 

pai/mãe socioafetivo, sob pena de desproteger a criança e o adolescente.  

 
 
4.3 A Repercussão da Lei n 11.924/2009 – Lei Clodovil 
 
 

A Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015/73, dispõe que toda criança quando 

do nascimento terá direito ao registro, no qual deverá constar o nome e prenome dos 

pais e avós paternos e maternos, sendo imprescindível para posterior alteração uma 

sentença judicial.  

Não obstante referida lei não fazer qualquer menção à hipótese de 

multiparentalidade, o advento da Lei nº 11.924/2009, trouxe a possibilidade de 

inclusão do sobrenome do padrasto/madrasta no registro do enteado136. 

A Lei nº 11.924/2009 é conhecida popularmente como “Lei Clodovil”, pois de 

autoria do falecido Deputado Federal Clodovil Hernandes, entrou em vigor em 17 de 

abril de 2010 e alterou o artigo 57 da mencionada Lei de Registros Públicos, 

acrescentando-lhe o §8º, senão vejamos: 

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 
sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e 
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 
desta Lei.  
[...] 
§ 8º O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 
2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua 
madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de 
seus apelidos de família. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.924, de 
17/4/2009) 

   

É fato que referida alteração põe em evidência a questão da afetividade que 

permeia o novo panorama constitucional familiar, dando a devida importância à 

filiação socioafetiva. 

                                                           
136 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 385. 
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Além da aquiescência do padrasto/madrasta com a inclusão, Arnaldo 

Rizzardo, ainda, aduz que: 

[...] condição primordial para ser aposto o nome é a existência de motivo 
ponderável, isto é, importante, como afinidade, amizade, afetividade, 
dedicação, desvelo, tratamento filial do progenitor ou progenitora em relação 
ao enteado ou enteado.137 

   

Indiscutível, portanto, a valorização do afeto e dos laços dele advindos, 

exemplificada, ainda, mediante decisões dos nossos tribunais, conforme a que segue: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. 
INCLUSÃO DO SOBRENOME DO PADRASTO. DISPENSA DE 
PARTIPAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO REGISTRAL NO PROCESSO. O artigo 
57, § 8º, da Lei n.º 6.015/73 permite seja incluído o sobrenome do padrasto 
pelo enteado mediante concordância expressa tão somente do padrasto. 
Caso em que se dispensa a concordância do pai biológico, pois se tratando 
de inclusão do sobrenome do padrasto, nenhum prejuízo haverá na relação 
biológica anterior, permanecendo os autores com o sobrenome paterno. 
DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70058578360, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 
10/04/2014)138 

 

Importante frisar que referida inclusão do sobrenome do padrasto/madrasta 

não pressupõe destituição do poder familiar do pai/mãe biológico e nem a supressão 

do sobrenome deste, motivo pelo qual a aquiescência deve ser requerida apenas 

daquele de quem o sobrenome será incluído. 

A inclusão prevista pela Lei Clodovil fortalece os laços familiares da nova 

família que se formou, isto é, da família recomposta, adequando a realidade da família 

contemporânea, sem exclusão, contudo, dos laços consanguíneos, possibilitando, 

portanto, a concomitância entre a família biológica e afetiva.  

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald139: 

[...] a pessoa que modificou o seu nome, para acrescer o do padrasto ou 
madrasta, continua a ser filho de seus pais, de quem irá suceder e reclamar 
alimentos e demais efeitos jurídicos, apenas passando a ter, em seu nome 
(que é direito da personalidade), a referência ao parente por afinidade. Dúvida 
não há de que o fundamento dessa possibilidade é o afeto existente entre as 
partes. 

   

                                                           
137 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 550. 
138 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento 70058578360 RS. 
Gabriela Crestina Benkenstein, Vitor Felipe Leitenski Benkenstein e Vitor Felipe Leitenski Benkenstein. 
Relator Rui Portanova. Porto Alegre, 10 de abril de 2014. Disponível em: < http://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/117155544/agravo-de-instrumento-ai-70058578360-rs>. Acesso em 
10 de fev. de 2016.  
139 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Parte Geral e 
LINDB. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 293. 
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A inclusão do sobrenome do padrasto/madrasta, possibilitada com a Lei 

Clodovil que alterou a Lei de Registros Públicos, então, trata de direito personalíssimo, 

que permite à criança e ao adolescente melhor identificação com o seu núcleo familiar.  

A despeito, portanto, de não haver qualquer referência legal expressa à 

multiparentalidade no nosso ordenamento jurídico, que consiste na concomitância de 

pai/mãe biológico e pai/mãe afetivo no registro de nascimento, o que pode-se concluir 

é um grande avanço trazido pela Lei nº 11.932/2009 – Lei Clodovil -, a embasar a 

importância da filiação afetiva, uma vez que reconhece o papel de referência 

paterna/materna do padrasto/madrasto na convivência com seus enteados, 

reconhecendo de forma cristalina o papel da socioafetividade. 

 
 
4.4 Reflexos da Concomitância entre a Filiação Biológica e Socioafetiva 
 
 

A responsabilidade da paternidade/maternidade biológica advém da prévia 

relação sexual, enquanto a afetiva é construída de forma gradativa com o cuidado, o 

carinho e o exercício da autoridade parental.  

O Direito, portanto, deve transmutar-se para que seja possível acomodar de 

modo complementar o vínculo biológico e afetivo. 

Com a possibilidade de concomitância entre a paternidade/maternidade 

biológica e afetiva, invocando-se os princípios constitucionais e visando o melhor 

interesse da criança e do adolescente, imperioso ressaltar os seus efeitos legais e 

implicações jurídicas, os quais comumente decorrem do estado de filiação.  

 
 
4.4.1 Direito de Visita e Guarda 
 
 

O Enunciado 333 do Conselho da Justiça Federal dispõe que: “O direito de 

visita pode ser estendido aos avós e pessoas com as quais a criança ou o adolescente 

mantenha vínculo afetivo, atendendo ao seu melhor interesse”140, motivo pelo qual 

não há fundamento a se afastar a possibilidade de direito de visita extensivo aos pais 

socioafetivos. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO. OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. MÃE SOCIOAFETIVA. CUMPRIMENTO DAS VISITAS. MENOR. 

                                                           
140 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/enunciados/>. 
Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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MANUTENÇÃO. O direito de visitação não pode ser abrigado só em razão do 
acordo judicial, pois decorre, em verdade, não de vínculo parental biológico, 
mas do (inequívoco) vínculo parental socioafetivo entre a autora e a criança, 
já reconhecido, aliás, no agravo de instrumento que fixou as visitas, antes do 
pacto judicial. Ademais, não há, nos autos, comprovação de que o convívio 
entre o infante e a autora possa trazer prejuízo ao menor, pois, embora 
determinada avaliação psicológica, e nomeada profissional, a demandada 
deixou de efetuar o pagamento. Nesse contexto, não havendo, no feito, 
comprovação de resistência do menor quanto ao convívio com a autora, e 
nem mesmo que este convívio possa trazer prejuízo ao infante, e apenas 
resistência da mãe biológica, após a separação da companheira, em manter 
a visitação ao infante, não há como ser obstaculizada a visitação avençada. 
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057350092, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 
Ribeiro, Julgado em 11/06/2014)141 

 

Portanto, com o novo conceito plural de família, desassociado da 

exclusividade biológica, é patente a necessidade de transposição de direitos e 

deveres aos laços afetivos, com vistas sempre ao interesse da criança e adolescente. 

Se o direito à visita ao pai/mãe socioafetivo não traz nenhum prejuízo à criança e ao 

adolescente envolvido, não há motivo que embase qualquer recusa. 

A fixação da guarda do menor é feita sempre com vistas ao interesse da 

criança, de modo que quando esta já for considerada madura, leva-se em conta a sua 

preferência. Nada melhor, portanto, que o próprio afeto para servir de critério a esta 

escolha.  

A guarda pode se dar de forma unilateral ou compartilhada, e com relação à 

primeira, é atribuída àquele que possuir melhores condições a exercê-la. 

Pelo exposto, e levando-se em conta os critérios de atribuição de guarda, 

portanto, nada impede que esta seja atribuída ao pai/mãe socioafetivo. 

 
 
4.4.2 Alimentos 
 
 

Quanto à obrigação alimentar, há de se concluir que a possibilidade da 

multiparentalidade não apenas reconhece o vínculo afetivo, como também traz à tona 

relações jurídicas que impõem o provimento à criança a um desenvolvimento saudável 

e pleno. 

                                                           
141 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível: AC 70057350092 RS. Relatora 
Liselena Schifino Robles Ribeiro. Porto Alegre, 11 de junho de 2014. Disponível em: <http://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123401291/apelacao-civel-ac-70057350092-rs>. Acesso em 10 de 
fev. de 2016.  
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O artigo 1.696 do Código Civil dispõe no que tange ao direito à prestação de 

alimentos este “é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”142, 

observando-se, ainda, a necessidade e a possibilidade de cada um.  

A obrigação de prestar alimentos deriva das relações de parentesco, bem 

como das relações de guarda, ocorre, portanto, que no tocante às relações 

socioafetivas, o Enunciado 341 do Conselho da Justiça Federal foi claro ao dispor que 

estas são suficientes a gerar a obrigação alimentar: “Art. 1.696. Para os fins do artigo 

1.696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar.”143 

Neste sentido, não é outra a posição adotada nos Tribunais, conforme 

exemplifica a decisão que ora se segue: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA C/C ALIMENTOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PARENTALIDADE 
SOCIOAFETIVA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA (ART. 273 DO CPC)– PREENCHIDOS – RECURSO 
DESPROVIDO. O direito à prestação dos alimentos é recíproco entre pais e 
filhos, e extensivo a todos os ascendentes. Tal direito pode ser pleiteado 
pelos parentes, os cônjuges ou companheiros sempre que dele necessitem 
para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 
atender às necessidades de sua educação. O parentesco civil é o 
estabelecido em razão da adoção, e também abrange o parentesco 
socioafetivo, o qual é baseado em relação de afeto gerada pela convivência 
entre as partes, consoante Enunciado nº 256 do Conselho da Justiça Federal. 
A existência de fortes indícios da parentalidade socioafetiva, colhidos por 
meio de documentos e relatórios psicossociais realizados nos autos, aliados 
à situação de vulnerabilidade social da parte agravada, autorizam a 
antecipação parcial dos efeitos da tutela para fixação dos alimentos 
provisórios. Assim, mantém-se a decisão agravada. O princípio da 
irrepetibilidade dos alimentos deve ser avaliado em conjunto com os demais 
princípios constitucionais, dentre eles o de maior relevo, que é a proteção da 
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da sociedade brasileira 
(art. 1º, III, CF).144 

 

Destarte, como a concessão da prestação alimentar depende do parentesco, 

bem como do binômio necessidade/possibilidade, a fim de isentar de qualquer dúvida 

a hipótese de incidência no que tange à multiparentalidade, o Enunciado 256 do 

                                                           
142 BRASIL. Lei nº 10.406 de 11 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, Distrito federal: 
Senado, 2002 
143 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/enunciados/>. 
Acesso em 10 de fev. de 2016. 
144 BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agravo Regimental: AGR: 
14131633320158120000 MS 1413163-33.2015.8.12.0000. Relator Desembargador Eduardo Machado 
Rocha. Campo Grande, 01 de dezembro de 2015. Disponível em: < http://tj-
ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/296009129/agravo-regimental-agr-14131633320158120000-ms-
1413163-3320158120000>. Acesso em 10 de fev. de 2016.  
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Conselho da Justiça Federal ao dispor que “a posse do estado de filho (parentalidade 

socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”145, motivo não há para se se 

afastar a legitimidade para pleitear alimentos tanto dos filhos quanto dos pais 

socioafetivos.  

 
 
4.4.3 Sucessão 
 
 

Uma maneira de sanar qualquer dúvida que a multiparentalidade pudesse 

infligir à questão sucessória, seria igualar a parentalidade biológica à afetiva.  

A questão da sucessão traz à tona as relações patrimoniais, e não há no 

Código Civil qualquer previsão de enteados/enteadas no rol de herdeiros.  

Os direitos sucessórios se dão em consonância à ordem de vocação 

hereditária, nos termos dos artigos 1.829 a 1.847 do Código Civil, estabelecendo-se 

linhas sucessórias conforme o número de genitores, concorrendo a criança ou 

adolescente com seus irmãos com referência aos pais biológicos. 

Impende frisar que no trato da multiparentalidade sempre deve-se levar em 

conta os princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana, de 

modo que consoante a igualdade jurídica entre todos os filhos expressa no texto 

constitucional, não há que se fazer prevalecer qualquer tese de descabimento de 

direito sucessório quando se tratar de filiação ou paternidade/maternidade 

socioafetiva, devendo, neste sentido, concorrer a criança e o adolescente também 

com referência aos pais afetivos.  

 
 
4.5 A Multiparentalidade nos Tribunais 
 
 

Tanto a doutrina como a jurisprudência, conforme se exemplificou através de 

algumas decisões já citadas acima, vem reconhecendo a multiparentalidade. 

A primeira decisão a reconhecer a multiparentalidade foi da 1ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo146, a qual determinou 

                                                           
145 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/enunciados/>. 
Acesso em 10 de fev. de 2016. 
146 TARTUCE, Flávio. Decisão inédita do TJSP reconhece a multiparentalidade. Disponível em: < 
http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2012/08/decisao-inedita-do-tjsp-reconhece.html>. Acesso 
em 10 de fev. de 2016.  
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a inclusão da madrasta no registro civil sem exclusão da mãe biológica já falecida na 

oportunidade.  

EMENTA: MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade 
Biológica Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do 
parto, e de sua família - Enteado criado como filho desde dois anos de idade 
Filiação socioafetiva que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre 
da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao 
afeto e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não 
deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes - A formação 
da família moderna não-consanguínea tem sua base na afetividade e nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade Recurso 
provido.147 

 

Referida decisão foi proferida no ano de 2012, em que os julgadores 

preconizam a formação da família contemporânea com base na afetividade, com raiz 

na Constituição Federal de 1988, dando provimento à declaração da maternidade 

socioafetiva, que passou a constar no registro civil de nascimento em concomitância 

com a maternidade biológica.  

Ainda em São Paulo, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo autorizou adoção pelo padrasto de uma mulher de 21 anos, permitindo, 

ainda, que passasse a constar de seu registro de nascimento tanto o nome do pai 

biológico como do pai socioafetivo.148O relator do caso, Desembargador Moreira 

Viegas, destacou que o pai biológico deixou de exercer sua função paterna por mais 

de 15 anos, o que facilitou a aproximação e criação de laços com o pai socioafetivo.  

Entendeu, ainda, que apesar de o pai biológico não poder interromper a 

adoção, não perde o direito de continuar sendo reconhecido como pai, uma vez que 

a lei não cria óbices ao reconhecimento de dupla paternidade/maternidade e que “a 

multiparentalidade, com a modificação e evolução das relações familiares, bem como 

com a própria evolução histórica do Direito, tende a ser consolidada no cenário jurídico 

nacional, pois é uma realidade que não pode ser ignorada”. 

No mesmo sentido, em Goiás a juíza Coraci Pereira da Silva, da Vara de 

Família e Sucessões de Rio Verde, decidiu pela inclusão do pai biológico no registro 

civil de uma criança, sendo mantido a do pai afetivo, entendendo que a paternidade 

                                                           
147 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação: APL 64222620118260286 SP 0006422-
26.2011.8.26.0286. Vivian Medina Guardia e outro e Juízo da Comarca. Relator Alcides Leopoldo e 
Silva Júnior. São Paulo, 14 de agosto de 2012. Disponível em: <http://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-0006422-
2620118260286-tjsp>. Acesso em 10 de fev. de 2016.  
148 IBDFAM. TJSP permite adoção por padrasto e multiparentalidade. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5838/TJSP+permite+ado%C3%A7%C3%A3o+por+padrasto+e+mu
ltiparentalmulti#.VlMiWQSlvQM.facebook>. Acesso em 10 de fev. de 2016.  
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socioafetiva e biológica devem ser tratadas de forma igual. Aduz a juíza que “a família 

deixou de ser uma unidade de caráter econômico, social e religioso, para se tornar um 

grupo de afetividade e companheirismo.”149 

Ainda, no Estado de Roraima, perante a Câmara Única, a relatora juíza 

convocada Elaine Cristina Bianchi houve por bem reconhecer a hipótese de 

multiparentalidade.  

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO 
DE REGISTRO DE NASCIMENTO. EXAME DE DNA. PAI BIOLÓGICO QUE 
VINDICA ANULAÇÃO DO REGISTRO DO PAI REGISTRAL. EXCLUSÃO DO 
NOME DO PAI REGISTRAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCLUSÃO DO PAI 
BIOLÓGICO SEM PREJUÍZO DO PAI REGISTRAL. INTERESSE MAIOR DA 
CRIANÇA. FAMÍLIA MULTIPARENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.  
1. 1. Resguardando o melhor interesse da criança, bem como a existência de 
paternidade biológica do requerente, sem desconsiderar que também há 
paternidade socioafetiva do pai registral, ambas propiciadoras de um 
ambiente em que a menor pode livremente desenvolver sua personalidade, 
reconheço a paternidade biológica, sem, contudo, desfazer o vínculo jurídico 
oriundo da paternidade socioafetiva. 4. Recurso provido na parte em que foi 
conhecido para reformar a sentença.150  

 

No caso aventado a criança não foi registrada pelo pai biológico, mas pelo 

marido de sua mãe à época do nascimento, sob o manto da presunção de 

paternidade. Com a separação do casal, o pai biológico pretende fazer constar no 

registro da criança o seu nome ante comprovação por meio de exame de DNA, bem 

como de laços de afeto que nutre com a criança. Ocorre que, o pai registral também 

mantém com a criança liame afetivo, não obstante a separação. 

A juíza, então, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e 

da solidariedade decidiu que ambos os pais deveriam constar no registro de 

nascimento, uma vez que a criança a apenas se beneficiaria do afeto dos dois e ao 

final, ainda, dispôs que “o Poder Judiciário não pode ignorar que a multiparentalidade, 

ou seja, a possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai e/ou mais de uma mãe, ao 

mesmo tempo, é uma realidade que pode ser verificada socialmente.”151 

                                                           
149 JUBRASIL. Justiça de Goiás mantém nome de pais afetivo e biológico em certidão de criança. 
Disponível em: <http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/187555005/justica-de-goias-mantem-nome-de-
pais-afetivo-e-biologico-em-certidao-de-crianca>. Acesso em 10 de fev. de 2016.  
150 BRASIL. Tribunal de Justiça de Roraima. Apelação Cível: AC 0010119011251. Relatora Juíza 
Convocada Elaine Cristina Bianchi. Boa Vista, 27 de maio de 2014. Disponível em:< http://tj-
rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/294681293/apelacao-civel-ac-10119011251/inteiro-teor-
294681352>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
151 BRASIL. Tribunal de Justiça de Roraima. Apelação Cível: AC 0010119011251. Relatora Juíza 
Convocada Elaine Cristina Bianchi. Boa Vista, 27 de maio de 2014. Disponível em:< http://tj-
rr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/294681293/apelacao-civel-ac-10119011251/inteiro-teor-
294681352>. Acesso em 10 de fev. de 2016. 
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Ante o exposto, portanto, há que se perceber que os avanços têm se dado no 

sentido do reconhecimento da multiparentalidade. Em face da realidade fática que 

vem se delineando, o Poder Judiciário não tem encontrado outra saída a não ser a 

aplicação da multiparentalidade visando o interesse da criança e do adolescente.  

Trata-se, portanto, de um fenômeno atual que cerca as famílias recompostas 

e que merece a devida proteção do Direito. Nos dizeres de Belmiro Welter “a 

resistência em aceitar a ideia de um ser humano genético, afetivo e ontológico 

contribuiu para a lenta evolução do direito de família” devendo o Estado Democrático 

de Direito ser entendido como um episódio temporal destinado à transformação 

social.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
152 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Revista do Ministério 
Público do RS. Porto Alegre, n. 71, janeiro a abril de 2012, p. 127-148. Disponível em: 
<http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1342124687.pdf>. Acesso em 08 de fev. de 
2016. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

Com a ampliação do conceito de família pela Constituição Federal de 1988, 

passando-se a reconhecer a afetividade como um dos princípios basilares a reger a 

entidade familiar, bem como a dinamicidade das relações interpessoais, surge grande 

dificuldade ao ordenamento jurídico brasileiro a regulamentar as diversas relações 

advindas do afeto. 

Com a evolução histórica do direito de família e da própria concepção de 

família, a partir de sua desbiologização e desinstitucionalização, levando-se em conta 

os princípios constitucionais da dignidade humana, da afetividade, da igualdade 

jurídica entre os filhos, da pluralidade das entidades familiares e especialmente do 

melhor interesse da criança ou adolescente, impossível negar-se às famílias 

recompostas especial proteção jurídica. 

Neste sentido, a aplicação da teoria tridimensional do direito de família à 

filiação acabou por resultar na hipótese da filiação socioafetiva, base da 

multiparentalidade, considerada esta uma realidade fática que dá ensejo à 

descaracterização da relação parental como exclusividade da consanguinidade, e que 

já vem sendo aplicada pelos Tribunais pátrios. 

Nada mais sábio. Isso porque a multiparentalidade é um fato, e a despeito de 

ausência de regulamentação legal, não há como negá-la, tendo em vista o caráter 

extremamente afetivo dos núcleos familiares contemporâneos, de modo que é 

totalmente possível constar no registro civil pais/mães tanto biológicos como afetivos, 

sem necessidade de exclusão de um ou de outro, para atender os novos anseios do 

panorama familiar.  

Imaginemos uma criança advinda de um relacionamento, que após um tempo 

tem sua família recomposta e passa a conviver com um padrasto ou uma madrasta, e 

materializa neste a figura de um pai ou mãe. Não seria válida a imposição de uma 

escolha a esta criança entre a parentalidade socioafetiva ou a biológica. Nem plausível 

ignorar os efeitos advindos deste novo panorama familiar sem violação aos preceitos 

constitucionais e ao melhor interesse da criança, consubstanciado no texto 

constitucional e corroborado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O panorama atual retira do protagonismo a família matrimonializada dando 

lugar à socioafetiva, entendida como principal meio de realização daqueles que a 
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compõem. A família desbiologizada e desmatrimonializada calca-se nos princípios 

constitucionais da dignidade humana e da afetividade, conferindo ao afeto 

reconhecimento e tutela jurídica.  

Neste passo, a filiação desvincula-se da visão discriminatória que antes 

dividia os filhos em legítimos e não legítimos, e com a Constituição Federal de 1.988 

passa a dispensar aos filhos igual tratamento. Ademais, reconhece-se a filiação 

afetiva como uma espécie junto à legal, biológica, registral e por substituição, sem 

qualquer hierarquia. A filiação afetiva contribui, desta forma, para o surgimento de 

eventuais coexistências de filiação e consequente impasses na seara jurídica.  

A solução para referida coexistência é nada mais que o reconhecimento da 

filiação socioafetiva em caráter complementar à biológica e nunca excludente. 

Destarte, a multiparentalidade surge como melhor forma de resolver os impasses que 

daí possam advir.  

O reconhecimento da multiparentalidade, não obstante a omissão legislativa, 

permite o duplo registro, ou seja, que exista no registro de nascimento do filho tanto o 

nome dos pais biológicos quanto dos socioafetivos.  

Sendo assim, ao passo que se permite este duplo registro, não se pode negar 

que do reconhecimento de um filho decorrem efeitos como o direito de visita e guarda, 

direito a alimentos e direito sucessório. Importante ressaltar que o reconhecimento do 

pai/mãe socioafetivos não desconstitui o pai/mãe biológico.  

Assim, a multiparentalidade caracterizada no registro civil é, sem dúvida, o 

melhor caminho com vistas ao melhor interesse da criança ou adolescente, a 

solucionar hipóteses em que a criança ou adolescente encontra outra figura 

paterna/materna desvinculada da consanguinidade.  

Nesta toada, pode-se observar que o próprio Superior Tribunal de Justiça vem 

reconhecendo a posse de estado de filhos, com base no nome, trato e fama. Ou seja, 

uma vez que a criança ou adolescente é tratado e reconhecido como filho, não há que 

se negar que esta relação, baseada puramente no afeto, mereça proteção jurídica 

conforme a dispensada às relações baseadas na consanguinidade. 

É no sentido de sempre buscar o melhor interesse da criança ou adolescente 

e do caráter afetivo do atual panorama familiar, que os Tribunais pátrios vêm 

contemplando a multiparentalidade em suas decisões nos casos de coexistência de 

vínculos biológicos e puramente afetivos. E assim, ao passo que se vislumbra este 
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duplo registro, não há que se negar os efeitos que dele emanam, tanto das relações 

no sentido pais e filho, quanto no sentido filho e pais.  

A facilidade do divórcio e o consequente aumento das desconstituições e 

novas constituições familiares, de onde advém as famílias recompostas, não podem 

ser desprovidas de proteção jurídica, conforme já dito, uma vez que esta excita a 

convivência dos filhos com outras figuras trazidas para a relação por seu genitor. São 

uma realidade fática que o Direito não pode refutar.  

Das famílias recompostas é que emana a convivência com padrastos ou 

madrastas, os quais muitas vezes não se mantém inertes na criação e no cuidar de 

seus enteados, que acabam, em um caráter complementar ao genitor, exercendo 

funções parentais. Assim, surge a posse do estado de filho e o estado de filiação, 

como principais características da filiação socioafetiva.  

Ante referida realidade fática e social expressiva no panorama 

contemporâneo é possível concluir, num primeiro ponto, que os legisladores não se 

mantiveram alheios a esta, uma vez que a Lei nº 11.924/09 – Lei Clodovil – traz grande 

conquista ao possibilitar ao enteado a inclusão do sobrenome do padrasto ou 

madrasta, ilustrando o status jurídico ao qual se alçou o afeto.  

Destarte, em atendimento ao melhor interesse da criança diante da realidade 

fática multiparental, não há que se repudiar a necessidade do ordenamento jurídico 

pátrio alcançar novos patamares em atenção às famílias recompostas. Se estão 

presentes na vida dos filhos pai/mãe biológicos e pai/mãe socioafetivos estes devem 

se complementar nos deveres e direitos, uma vez que a existência de um não exclui 

a responsabilidade do outro.  

E é neste sentido que os Tribunais pátrios vêm reconhecendo a 

multiparentalidade, incorporando o afeto na forma de enxergar as relações familiares, 

assentindo de forma complementar as espécies de filiação, sob enfoque do melhor 

interesse da criança ou adolescente.  

Diante de todo o exposto, o que se pode concluir é que a filiação, antes de um 

vínculo sanguíneo, deve ser entendida como um vínculo afetivo, situação na qual a 

multiparentalidade deve vir a ser compreendida como uma forma de filiação 

contemporânea, na qual se harmoniza a coexistência das espécies de filiação 

biológica e socioafetiva, sempre em caráter complementar e não-excludente, calcada 
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na dignidade da pessoa humana e na afetividade, com vistas a alcançar o melhor 

interesse da criança ou adolescente. 
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