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RESUMO  

 

O presente trabalho pretende demonstrar que a família anaparental socioafetiva deve ser 

reconhecida como entidade familiar com base nos princípios da Constituição Federal de 

1988. A partir da doutrina e de precedentes dos tribunais serão analisadas algumas 

situações em que se verifica o reconhecimento jurídico da socioafetividade. Neste 

sentido, serão analisados alguns aspectos peculiares dessa nova entidade familiar, tais 

como: (i) a possibilidade de coexistir com outros núcleos familiares sem qualquer 

hierarquia ou distinção, (ii) os requisitos necessários, além da afetividade, para seu 

reconhecimento judicial e (iii) a possibilidade de produzir efeitos civis, em especial 

alimentares e sucessórios na esfera dos envolvidos. 

 

 Palavras chaves: família; anaparental; e socioafetividade. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate that the anaparental Family should be recognized as a 

familiar entity based on the principles of the Brazilian Federal Constitution. Some 

peculiarities of this new familiar entity will be analyzed, such as: (i) the possibility of 

the socioaffective family coexist with the other families of the individuals involved; (ii) 

the other requirements (besides affection) needed for the socioaffective family to be 

recognized in court; and (iii) the civil effects that arise from the recognition of the 

soccioaffecive family, specially in what concerns inheritance and alimony. 

 

Key words: anaparental family and socioaffective brotherhood. 
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INTRODUÇÃO 

 

É fácil perceber que, em decorrência das rápidas mudanças sociais, novas modalidades 

de famílias vêm se formando, constituídas não só pelos laços sanguíneos ou matrimoniais, 

mas pautadas, primordialmente, na afinidade de uns em relação aos outros. Dentre esses 

novos arranjos, a família formada por irmãos sem consanguinidade, ligados apenas pelo afeto 

e pela comunhão de vidas, será objeto deste estudo, que buscará analisar juridicamente sobre 

a possibilidade de reconhecimento das irmandades socioafetivas. 

O estudo de qualquer instituto relacionado ao Direito de Família prescinde da análise 

da Constituição Federal de 1988, pois através dela o indivíduo passou a ser o centro 

gravitacional do ordenamento jurídico pátrio. Isso significa dizer que a família deixou de ser 

tutelada como instituição e se tornou o instrumento para melhor realização dos interesses 

afetivos e existenciais de seus componentes. 

Buscando uma sociedade mais igualitária e fraterna, a Carta Magna de 1988 

privilegiou a tutela do “ser” nas relações antes impregnadas pela metodologia do “ter”. O 

homem, antes de chefe de família, testador, proprietário, passou a ter em suas questões 

existenciais maior atenção do Estado. 

Essa repersonalização das relações civis teve especial impacto nas relações familiares. 

Prova disso é que a Constituição Federal, em seu art. 2261, consagra a família como base da 

sociedade, conferindo a ela especial proteção do Estado2. Com isso, o lar se tornou sinônimo 

de refúgio e acolhimento sendo certo que as relações familiares antes hierarquizadas, 

                                                           
1 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.   

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 

2010) 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
2  Nesse mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece em seu artigo 16.3 que “a 

família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado”. 
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matrimoniais e patrimonialistas, passaram a contemplar o fenômeno da pluralidade, da 

solidariedade e da afetividade, que conduziam ao modelo democrático hoje vigente. 

 Para a correta análise do tema sob voga, é necessário, no primeiro capítulo, abordar a 

evolução, sob o ponto de vista social, do instituto da família, permitindo uma reflexão sobre a 

relação da “família juridicizada” e a “família sociológica”. Contudo, não se pretende, aqui, 

esgotar todas as transformações da família no Brasil, mas tão somente estabelecer, em linhas 

gerais, as principais mudanças que fizeram com que a família tradicional tenha se 

transformado na família eudemonista preocupada com a felicidade e a realização de seus 

membros. 

 Serão analisados os principais diplomas normativos sobre a matéria, culminando com 

o estudo das principais mudanças promovidas pela Constituição Federal de 1988, em especial, 

a introdução de uma ordem principiológica, hierarquicamente superior, cujas bases se 

assentam, para o que aqui é pertinente, na dignidade da pessoa humana e na solidariedade 

social e na igualdade material. 

 O primeiro desafio encontrado nesse trabalho foi analisar quais entidades familiares 

estão contempladas no art. 226 da Constituição Federal de 1988, que reconhece 

expressamente como família aquela constituída pelo casamento, pela união estável e por 

quaisquer dos pais e seus descendentes (família monoparental). A grande dúvida reside no 

cabimento ou não de uma interpretação extensiva do referido rol. 

 Esse ponto é de extrema importância, pois, apenas admitindo-se que o art.  226 da 

Carta Magna é um rol meramente ilustrativo e que a família “como todo conceito 

indeterminado” depende de concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo à 

“tipicidade aberta, dotada de ductilidade e adaptabilidade”3, é que é possível admitir 

juridicamente a existência desse novo arranjo familiar que é a família anaparental 

socioafetiva. 

 Assentadas tais premissas, o presente trabalho seguirá, no terceiro capítulo, 

debruçando-se sobre a relação fundada exclusivamente no afeto de irmãos sem qualquer 

relação sanguínea. É importante pontuar que não serão objeto desse estudo outros arranjos 

familiares, tais como a família socioafetiva, a família recomposta, as uniões estáveis, a família 

                                                           
3 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 

Disponível em http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf, acesso em 10 

março de 2016. 
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substituta, embora a todas seja comum afetividade, que será amplamente discutida neste 

ensaio. 

Mesmo o afeto não tendo sido expressamente mencionado na Constituição Federal, ele 

pode ser extraído da interpretação de uma série de outros dispositivos que regulam, por 

exemplo, a adoção, a posse do estado, a igualdade entre os filhos e o próprio reconhecimento 

das uniões estáveis e das famílias monoparentais como entidades familiares. 

 O afeto é o elemento determinante para se compreender a família moderna, mas não 

deve ser considerado isoladamente. É necessário, também, localizar outros elementos 

estruturais que permitam identificar se aquela determinada situação pode ser considerada 

como uma entidade familiar. A exemplo do que já ocorre com as uniões estáveis, com as 

uniões homoafetivas e com outras relações socioafetivas que necessitam de reconhecimento 

jurídico, é necessário verificar casuisticamente a presença do trinômio, consagrado pelo 

professor Paulo Luiz Netto Lôbo: afetividade, estabilidade e ostensibilidade.4  

 Embora já seja uma realidade, a família anaparental socioafetiva ainda é pouco 

estudada no Brasil. A carência bibliográfica aprofundada sobre o tema é um desafio que 

instiga este trabalho a ir além, pretendendo debater os possíveis efeitos civis que seu 

reconhecimento, amparado no direito civil constitucional, poderá acarretar, em especial, a 

possibilidade de fixação de alimentos e a sucessão da família formada apenas por irmãos 

socioafetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 LÔBO, Paulo. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerusclausus. Disponível em 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf >, acesso em 10 de março de 

2016. 
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1. A evolução da família 

 

1.1. Do modelo tradicional à família democrática 

 

Como bem destacou a historiadora francesa Michelle Perrot, “a história da família é 

longa, não linear, feita de rupturas sucessivas”, deixando antever as profundas alterações que 

o modelo unitário de família iria sofrer, “adaptando-se às necessidades sociais prementes de 

cada tempo”5. Assim, é crucial para o presente estudo, analisar a evolução desse tão 

importante instituto que é a família, tendo como ponto de partida o modelo tradicional, 

surgido na sociedade burguesa de meados do século XIX6. 

 A melhor forma de traçar um perfil da família tradicional é analisar as funções que ela 

desempenhou nos diferentes momentos históricos. A primeira função que se pode identificar é 

a função econômica. Entre o período de 1889 e 1930, no Brasil, a família era 

predominantemente agrária e caracterizava-se como uma “unidade produtiva”. Os filhos eram 

tidos como força de trabalho, de modo que quanto mais filhos, maior seria o patrimônio a ser 

conquistado e transmitido7. 

 Isso legitimava o fato de que a família tradicional era extremamente hierarquizada e 

patriarcal, cabendo ao homem, chefe de família, o poder de mandar em sua esposa (poder 

marital) e em seus filhos (pátrio poder)8, tal qual o Estado exercia sua soberania perante os 

cidadãos. O homem não só controlava a vida em família, ditando as normas de convivência, 

como a representava socialmente. Era o homem quem administrava os bens comuns do casal, 

os bens particulares da mulher, fixava o domicílio, sem contar que uma série de atos civis 

                                                           
5 PERROT, Michelle. O nó e o ninho. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/Advogadassqn/o-n-e-o-ninho-

michelle-perrot>, acesso em 12 de março de 2016. 
6 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estudo de 

direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 208. 
7 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 27-28. 
8 Tal configuração familiar é observada no Código de Beviláqua e, conforme pondera o professor Carlos 

Eduardo Pianovski Ruzyk, em terras brasileiras o autoritarismo da figura paterna prevaleceu do mesmo modo 

que no continente europeu: “Esse modelo brasileiro do século XIX (que se reflete na codificação de 1916), 

apesar de partir de uma formação histórica diversa, não conflita com os caracteres da família nuclear europeia do 

século XIX, em que o lar, supostamente compreendido como um espaço essencialmente privado, acaba por 

conhecer uma ampliação da autoridade dos pais sobre os filhos e do marido sobre a esposa. (RUZYK, Carlos 

Eduardo Pianovski Ruzyk. Institutos fundamentais do Direito Civil e liberdade (s). Rio de Janeiro: GZ Editora, 

2011. p. 320.) 
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somente poderiam ser praticados pela mulher com autorização do homem, vide art.  242 do 

Código Civil de 1916.9 

 A Igreja exercia forte influência sobre o Estado e a única forma aceita de constituição 

familiar era através do casamento indissolúvel. Essa instituição controlava os registros de 

nascimento, casamento e morte. No caso do casamento, por exemplo, embora houvesse duas 

legislações em vigor sobre o assunto, uma civil e outra eclesiástica, apenas essa última era 

considerada legítima. Quer dizer, o Estado brasileiro, seguindo a tradição portuguesa, 

delegava à Igreja Católica a tarefa de organizar todas as etapas das vidas dos habitantes do 

país, cabendo a ela legislar sobre as propriedades e heranças delas advindas10. 

A tentativa de manter a estrutura da sociedade pela sacralização do vínculo 

matrimonial levou ao engessamento do afeto. Uma vez casado, o vinculo era eterno, e com 

isso a manutenção do afeto tornou-se irrelevante11. 

 Além disso, a família era preservada como instituição inabalável, de modo que 

concubinas e filhos ilegítimos eram tidos como verdadeiros párias da sociedade, relegados à 

sorte da vida sem direitos, uma vez que representavam uma ameaça à célula master da 

sociedade, perturbando a ordem pública e a paz social. 

 Não raramente, a família também desempenhava a função política, sendo o meio 

através do qual era possível adquirir determinado status social ou concentrar poder e riquezas. 

                                                           
9 Artigo 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (artigo251): 

I. Praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher (artigo 235). 

II. Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime 

dos bens (artigos 263, nº II, III, VIII, 269, 275 e 310). 

III. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra. 

IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado. 

V. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. 

VI. Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados nos arts. 248 e 251. 

VII. Exercer profissão (artigo 233, nº IV). 

VIII. Contrair obrigações , que possam importar em alheação de bens do casal 

IX. Aceitar mandato (artigo 1.299). 
10 GRINBERG, Keila. Código Civil e Cidadania. Disponível em 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZGVyZmVybmFuZGVzd

WZmfGd4OjE2N2E3MmFmM2RmNjgyYzE>, acesso em 21 de maio de 2016. 
11 O enrijecimento das relações pessoais também foi comentado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: “Naquela ambientação familiar, necessariamente matrimonializada, imperava a regra “até que a 

morte nos separe”, admitindo-se o sacrifício da felicidade pessoal dos membros da família em nome da 

manutenção do vínculo do casamento. Mas ainda, compreendia-se a família como unidade de produção, 

realçados os laços patrimoniais. As pessoas se uniam em família com vistas à formação de patrimônio, para sua 

posterior transmissão aos herdeiro, pouco importando os laços afetivos. (FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Famílias. São Paulo: Jus Podim, 2012. p. 40.)  
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Nesse contexto, casamentos eram arranjados, desprezando-se, por completo, a vontade da 

mulher, a quem só cabia aceitar seu destino já traçado. 

 O curioso é que, embora calcada na ideologia liberal burguesa de “igualdade, 

liberdade e solidariedade”, a família tradicional em nada expressava tais valores, sendo 

concebida como uma unidade de sustentação do status quo, desconsiderando as pessoas 

humanas que a integravam. Prova disso é que o próprio Código Civil Francês de 1804, a 

“igualdade era reduzida aos pais de família proprietários entre si, suficientes para a paix 

bourgeoise”12. 

Esse machismo também justifica a preferência por filhos homens, já que se acreditava 

que eles eram dotados de melhores capacidades não só intelectuais como negociais e 

poderiam, certamente, dar continuidade ao legado já construído por seus ascendentes. As 

mulheres, por outro lado, teriam apenas vocação para os deveres domésticos e maternais e 

eram, por isso, preteridas nas divisões de bens. 

 Célebres são as palavras da professora Maria Celina Bodin sobre esse modelo familiar: 

“a família tradicional apresenta-se como triplamente desigual: nela os homens têm mais valor 

do que as mulheres; os pais maior importância que os filhos e os heterossexuais, mais direitos 

do que os homossexuais”13. 

 Esse cenário começou a se alterar no final do século XIX e começo do século XX, 

período em que se iniciou a industrialização aqui no Brasil. A família migrou do campo para a 

cidade e teve que conviver em espaços urbanos menores. A mulher foi inserida no mercado de 

trabalho, ampliando seu papel no seio familiar, antes restrito às atividades domésticas. A taxa 

de fecundidade não tardou a cair, já que a mulher passou a priorizar a construção de uma 

carreira profissional, adiando cada vez mais o projeto deter filhos. 

 Não só a perspectiva profissional fez com que a mulher rompesse os paradigmas 

casamento, sexo e procriação, mas também os avanços científicos e tecnológicos impactaram 

na estrutura da família. A disseminação dos métodos contraceptivos e da reprodução 

assistidas, fruto da evolução da engenharia genética, também abriram espaço para uma família 

                                                           
12 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das Relações de Família. In: CAHALI, Yussef Said; CAHALI, 

Francisco José (coord.). Família e Sucessões: Direito de Família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 456. 
13 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estudo de 

direito civil-constitucional, op. cit, p. 211. 
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contemporânea, suscetível às influências da nova sociedade, que traz consigo necessidades 

universais14. 

 O seio familiar, antes dominado pela imposição de regras, deu lugar ao diálogo. A 

autoridade parental voltou-se não só para os deveres de obediência, mas também para a 

cooperação, visando os interesses e aspirações dos filhos. Antes, era comum temer o pai, 

figura intocável que inspirava medo e autoridade. Foi longo o caminho até que os pais se 

tornassem pessoas próximas de seus filhos e capazes de respeitar suas vontades e escolhas. 

Paralelamente, o Estado liberal, que apenas intervinha para garantir a igualdade e 

liberdade dos indivíduos na aquisição, domínio e transmissão da propriedade, deu lugar ao 

Estado Social que se caracterizava pela “intervenção nas relações privadas e no controle dos 

poderes econômicos, tendo por fito a proteção dos mais fracos”15.  

Maria Celina Bodin fez um ótimo paralelo entre a transição do Estado Liberal-Social e 

a evolução da família nas últimas décadas, afirmando que “a família está se tornando 

democratizada, conforme modos que acompanham processos de democracia pública; e tal 

democratização sugere que a vida em família poderia combinar escolha individual e 

solidariedade social”16. 

Em termos sociológicos, a tendência da família contemporânea é se tornar um grupo 

cada vez menos organizado, baseado no afeto e na reciprocidade independente de laços 

sanguíneos ou formalidades legais. O favorecimento constitucional da adoção fortalece a 

natureza socioafetiva da família, para a qual a procriação, como visto, não é imprescindível. 

É neste cenário que emerge a chamada família democrática baseada na 

responsabilidade compartilhada, no consenso e no respeito mútuo. Nas palavras de Maria 

                                                           
14 Com base na socióloga, psicanalista e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Marlise Matos, que afirma que a mudança do perfil da família é impulsionada por cinco grandes fatores 

macrossociais, Rodrigo da Cunha Pereira traça o seguinte quadro de resumo sobre os motivos que levaram a 

família à pluralidade: “O primeiro, refere-se às transformações no próprio sistema capitalista e a expansão do 

mercado que acaba inserindo a todos na dinâmica do trabalho principalmente incorporado as mulheres ao 

trabalho remunerado. O segundo fator, cuja origem vem da França, Inglaterra, é a luta pelos direitos civis e pelas 

minorias, que traduzem, em síntese, o direito à vida, igualdade, liberdade, segurança, etc., acima e 

independentemente de cor, sexo e religião. O terceiro advém do crescente e contínuo movimento de 

individualização das mulheres, o que traduz em seu maior acesso ao mercado de trabalho e à escolarização. O 

quarto é a consequência do feminismo associada ao controle tecnológico de reprodução humana, separando 

reprodução do exercício da sexualidade. O quinto é uma maior visibilidade das alternativas identitárias de 

gênero, especialmente homossexuais, bissexuais ou transexuais”. (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios 

Fundamentais norteadores do Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 197-198.) 
15 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família, op cit., p. 212. 
16 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estado de 

direito civil-constitucional, op. cit., p. 212. 
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Celina Bodin, analisando Giddens: “a família democrática caracteriza-se pelos seguintes 

traços distintivos: igualdade emocional e sexual, direitos e responsabilidades mútuas, guarda 

compartilhada, coparentalidade, autoridade negocial sobre os filhos, obrigação dos filhos para 

com os pais e integração social”17. 

Não se pode mais negar que, em todos os cantos, o modelo tradicional de família vem 

perdendo terreno para o aparecimento de uma “família nova”, funcionalizada em torno de 

seus membros e que é essencial para a evolução humana. Para Rodrigo Pereira Cunha, 

presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), trata-se de “uma família 

que continua sendo imprescindível como célula básica da sociedade, fundamental para a 

sobrevivência desta e do Estado, mas que se funda em valores e princípios diversos daqueles 

outrora alicerçadores da família tradicional”18. 

Vistas as principais transformações pelas quais a família, do ponto de vista 

sociológico, passou, é necessário traçar um paralelo entre essas mudanças e a família tutelada 

pelos Códigos de sua época. A evolução da chamada família juridicizada é de suma 

importância para analisarmos até que ponto as alterações legislativas conseguiram 

acompanhar as constantes mudanças sociais e tutelar de forma satisfatória as realidades 

familiares, tais como a família eudemonista19. 

 

1.2. A família no Direito Brasileiro 

 

O ponto de partida é a Constituição de 1824 que não fez qualquer menção relevante à 

família, havendo como determinante somente o casamento religioso, regulado pelas normas 

do Concílio Tridentino e pela Constituição do Arcebispo da Bahia. Naquele tempo, a Igreja 

                                                           
17 MORAES, Maria Celina Bondin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estudo de 

direito civil-constitucional, op.cit., p. 213. 
18 PEREIRA, Rodrigo Cunha. Concubinato e união estável. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 25. 
19 Em outras palavras, a família eudemonista é um conceito moderno que se refere à família que busca a 

realização plena de seus membros, caracterizando-se pela comunhão de afeto recíproco, a consideração e o 

respeito mútuos entre os membros que a compõe, independente do vínculo biológico. Disponível  em: 

http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/492747/o-que-se-entende-por-familia-eudemonista, acesso em 12 de julho 

de 2016. 

http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/492747/o-que-se-entende-por-familia-eudemonista
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assumiu um caráter delineador da moralidade com forte influência no Estado20, de modo que 

não eram aceitas quaisquer outras formas de união que não aquela por ela definida. 

Na intenção de separar o Estado do controle da Igreja, o Decreto nº 181, de 1890, 

criou o casamento civil no Brasil, prevendo, inclusive, prisão e multa de quem realizasse o ato 

religioso antes do legal. Esse Decreto retirou do casamento religioso não só sua hegemonia na 

constituição das famílias, como todo o valor jurídico que antes lhe era atribuído. 

 Em seguida, a Constituição Republicana de 1891, a exemplo de sua antecessora, não 

disciplinou de forma especial a família, contendo, apenas, no Título IV, dos “Cidadãos 

Brasileiros”, seção II sobre a declaração de direitos, o parágrafo 4º do art. 72, que dispunha 

que “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”. 

 No âmbito privado, o Código Civil de 1916, fortemente influenciado pelo Código de 

Napoleão, além de reconhecer a família como aquela oriunda apenas do matrimônio e impedir 

sua dissolução, considerava a mulher relativamente incapaz e trazia qualificações 

discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e aos filhos frutos dessas relações 

(adulterinos e incestuosos). 

 O fato é que prevalecia no referido Código a metodologia patrimonialista da família 

tradicional burguesa que justificava as mais barbáries discriminações em nome de interesses 

econômicos. Exemplo disso é que a assimetria do tratamento legal aos filhos em razão da 

origem (se legítimos, incestuosos ou adulterinos) não era inspirada na proteção da família, 

mas na proteção do patrimônio familiar. Não à toa, dos 290 artigos da parte destinada ao 

direito de família, 151 tratavam de relações patrimoniais e apenas 139 de relações pessoais21. 

 Some-se a tudo isso a enorme força axiológica dada à presunção jurídica de 

paternidade, já que não havendo uma das hipóteses insertas no art.  338 do Código de 191622, 

a paternidade decorria naturalmente da presunção relativa de que o filho foi concebido na 

                                                           
20 Artigo 5º da Constituição Federal de 1834: A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser Religião 

do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso 

destinadas, sem forma alguma exterior de Templo”. 
21 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das relações de família, op cit., p. 460. 
22 Art. 338, do Código Civil de 1916. Presumem-se concebidos na constância do casamento: 
I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal (art. 339). 
II. Os nascidos dentro nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite, 

ou anulação. 



17 
 

constância do casamento, mesmo se provado um adultério expressamente confessado pela 

mulher, nos termos dos arts. 343 e 34623. 

Mais adiante, foi a Constituição de 1934 a primeira que dedicou capítulo especial à 

família brasileira, mas, mantendo-se fiel aos artigos preceitos, cuidou de regular o dogma da 

indissolubilidade do casamento24, ressalvando somente os casos de anulação ou desquite.  

A Constituição de 1937, que, no geral não trouxe qualquer inovação relevante, 

equiparou os filhos naturais aos legítimos. Foi esta Constituição, também, que trouxe de volta 

o casamento religioso, atribuindo efeitos civis ao mesmo. 

Em contrapartida, o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, encarregou-se de avançar 

legislativamente, devolvendo a plena capacidade à mulher casada (que, até então, era 

relativamente incapaz para os atos da vida civil), resguardando seu direito de ter, reservados 

para si, os bens construídos com seu próprio esforço e trabalho. Somente com o citado 

Estatuto é que ela se tornou colaboradora do marido na chefia da sociedade conjugal, bem 

como adquiriu a titularidade do pátrio poder, apesar de continuar também como colaboradora 

no exercício deste direito-dever. 

Mais de uma década depois, a Emenda Constitucional de 1969, que manteve a 

indissolubilidade do casamento, foi modificada com o advento da Lei do Divórcio de 1977 

que, em breve síntese: (i) instituiu o desquite como separação judicial; (ii) autorizou o casal 

separado judicialmente por mais de três anos a requerer a conversão da separação em 

divórcio; (iii) inaugurou a possibilidade do divórcio direto, mas somente para os casais 

separados de fato há mais de cinco anos. 

Em seguida, o Código Civil de 2002, apesar de esperada mudança de paradigma do 

individualismo para a solidariedade, infelizmente, não avançou quanto ao tema família. Pelo 

contrário, fruto de um projeto elaborado na década de 70, pode-se dizer que o novo Codex já 

entrou em vigor defasado. Apesar de ter se esforçado para incluir boa parte das mudanças que 

haviam ocorrido por meio da legislação esparsa, não foi adiante, esquivando-se quanto à 

temas constitucionais relevantes. 

                                                           
23 Art. 343. Não basta o adultério da mulher, com quem o marido vivia sob o mesmo teto, para ilidir a presunção 

legal de legitimidade da prole. 
Art. 346. Não basta confissão materna para excluir a paternidade. 
24  Art 144 da Constituição Federal de 1934 . A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a 

proteção especial do Estado.  

Parágrafo único - A lei civil determinará os casos de desquite e de anulação de casamento, havendo sempre 

recurso ex officio , com efeito suspensivo 
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O Código Civil de 2002 ainda dá prevalência aos interesses patrimoniais25. Exemplo 

disso são as normas que regulam o casamento, a culpa, a contestação de paternidade e a 

natureza da filiação. Quanto ao casamento, o diploma civil chegou a cometer uma 

inconstitucionalidade ao relegar tratamento desigual às relações oriundas do casamento e da 

união estável, sem mencionar que, silenciou-se quanto aos novos arranjos familiares, 

inclusive as uniões homoafetivas, que já gozavam de reconhecimento jurisprudencial. O 

tratamento discricionário tem a origem na visão institucional da família e na preservação do 

patrimônio. O atual Código Civil, igualmente, revalorizou o instituto da culpa, impactando 

nas separações judiciais, na fixação de alimentos e na sucessão, também em nome de 

interesses patrimoniais escusos. Em relação à contestação de paternidade, ao prever a sua 

imprescritibilidade, o Código Civil de 2002 estimula que a negociação tenha como móvel 

interesses econômicos. Já no que tange à filiação, ao dar primazia à origem biológica, 

contrariando o estado de filiação socioafetiva, favorece a prevalência de interesses 

patrimoniais26.  

    Como resumiu Maria Berenice Dias, o Código Civil de 2002 “tenta, sem muito sucesso, 

aperfeiçoar-se às profundas alterações por que passou a família no século XX”, mas, talvez, 

“o grande ganho tenha sido excluir expressões e conceitos que causavam grande mal-estar e 

não mais podiam conviver com a nova estrutura jurídica e a moderna conformação da 

sociedade”27. 

 Desde a implementação do Código Civil de 2002, importantes conquistas foram 

alcançadas através da legislação extravagante: a) a Lei nº 11.698, de 2008 instituiu a 

convivência compartilhada, hoje não aplicada nas ações de guarda; b) a Lei nº 11.804, de 

2008 introduziu o direito aos alimentos gravídicos à gestante; c) a Lei nº 11.924, de 2009, 

que, alterando a lei de registros públicos, autorizou o enteado a acrescentar o sobrenome do 

padrasto ou madrasta, ampliando, assim, o reconhecimento das chamadas famílias 

recompostas; d) a Lei nº 12.004, de 2009 estabeleceu a presunção de paternidade no caso de 

                                                           
25 “Em termos quantitativos, como vimos, o Código Civil de 1916 destinava a maioria dos artigos relativos ao 

Direito de Família aos interesses patrimoniais ou econômicos. Comparativamente, o Código Civil de 2002, de 

um total de 273 artigos, reserva 112 aos interesses patrimoniais. Assim, ao menos em relação à proporção de 

artigos voltados predominantemente às pessoas humanas integrantes das relações familiares, o Código Civil de 

2002 contemplaria mais a diretriz da repersonalização. (...) Na perspectiva qualitativa, todavia, o quadro se 

altera, pois muitos dispositivos do Código de 2002, que formalmente tutelam direitos pessoais, mascaram os 

interesses patrimoniais prevalescentes”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das relações de família, 

op. cit., p. 461. 
26 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Representação das relações de família, op.cit., p. 461-463. 
27 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, op. cit., p. 31. 



19 
 

recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA; e) a Lei nº 12.010, de 2009 alterou 

inteiramente a sistemática da adoção, além de introduzir o direito ao conhecimento da origem 

genética sem efeitos de parentesco e o consentimento da gestante para entrega da criança para 

adoção; f) a Lei nº 12.013, de 2009, que, mudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ampliou para o genitor separado e não guardião o direito de receber informações 

sobre a vida escolar de seu filho; g) a Lei nº 12.318, de 2010, que disciplinou a denominada 

alienação parental, tema hoje tão em voga.28 

 Deixou-se, propositalmente, por fim, a análise da família segundo a atual Constituição, 

pois, como disse Zeno Veloso, a Constituição de 1988 “num único dispositivo espancou-se 

séculos de hipocrisia e preconceito”29, na medida em que aceita, reconhece, ampara e subsidia 

outros arranjos de convivência de pessoas independente do sexo, que não somente aquele 

oriundo do casamento. 

 

1.3. A Constituição Federal de 1988 e seus novos paradigmas  

 

A rígida separação entre direito público e privado impedia o diálogo das fontes, 

concentrando no Código Civil toda a disciplina das relações privadas, incluindo a normativa 

relativa ao Direito de Família. Contudo, a legislação civil demonstrou esgotamento diante de 

uma dogmática estática, atemporal e desideologizada, que não mais era capaz de solucionar os 

conflitos oriundos das relações sociais cada vez mais complexas. 

Nesse cenário, a Constituição Federal de 1988 veio integrar o ordenamento jurídico 

não só adentrando nessa seara, antes exclusivamente privada, como estabelecendo princípios 

com alta carga de valor, que, ao mesmo tempo delegam às normas maior grau de 

funcionalidade e requerem do intérprete maior ponderação diante do caso concreto. 

Surgiu a chamada “constitucionalização do direito civil”, que, como asseverou 

Anderson Schreiber, não deve ser entendida como uma simples releitura do direito civil à luz 

da Constituição, mas como verdadeiro reconhecimento de que “as normas constitucionais 

                                                           
28 Estatuto das Famílias corrige enganos e injustiças. Notícia de 27.11.2013. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2013-nov-27/estatuto-familias-corrige-enganos-exclusoes-injusticas-desrespeitos, 

acesso em 13 de março de 2016. 
29 VELLOSO, Zeno, apud DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, op. cit., p. 30. 
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podem e devem ser diretamente aplicadas às relações jurídicas estabelecidas entre 

particulares”30.  

O mestre Pietro Perlingieri, um dos precursores da metodologia civil-constitucional na 

Itália, resume a importância de se ajustar a interpretação dos antigos institutos civis aos novos 

valores constitucionais: 

A constitucionalização do direito representa não somente uma exigência da 

unidade do sistema e do respeito da hierarquia das suas fontes, mas também, 

o caminho para obviar o risco das degenerações do Estado de direito formal. 

Não se trata de destruir, mas de adequar a interpretação e as técnicas aos 

valores primários, evitando aceitar como válidas as praxes oficiais31.  

 

O adjetivo “constitucionalizado” dado ao direito civil ressalta, portanto, o trabalho que 

incumbe ao intérprete, de não só reler a legislação civil à luz da Constituição, como aplica-lá 

diretamente, de modo a privilegiar os valores não patrimoniais, a dignidade da pessoa 

humana, o desenvolvimento de sua personalidade, os direitos sociais e a justiça comutativa, 

aos quais devem submeter-se a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas 

patrimoniais. 

No Direito de Família, essa releitura ficou ainda mais iminente, considerando que a 

Constituição Federal de 1988 é o verdadeiro marco civil que consagrou a proteção do Estado 

à família, promovendo a mais profunda transformação de que se tem notícia. Como visto na 

introdução deste trabalho, a mudança foi qualitativa, privilegiando-se a tutela das questões 

existenciais, assim exemplificadas por Pietro Perlingieri, como “a informação e o acesso às 

suas fontes, a privacidade dos fatos particulares, a mudança de sexo, a integridade psíquica 

além da física, a identidade pessoal, a normal vida de relação”32. 

Foi através da Constituição Federal de 1988 que o Estado abandonou oficialmente a 

figura de “protetor-repressor” para assumir a postura de Estado “protetor-assistencialista”, 

cujo objetivo não é mais a total ingerência nas relações familiares, mas apenas a intervenção 

mínima para garantir á família ampla manifestação de vontade e condições propícias à 

manutenção do núcleo afetivo33. 

                                                           
30 SCHREIBER, Anderson. Direito Civil e a Constituição. Revista Trimestral de Direito Civil. v. 48 (out-dez 

2011), ano 12, Rio de Janeiro: Padma, 2011, p. 4. 
31 PELINGIERI, Pietro, O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008m p. 577. 
32 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional, op. Cit., p. 585. 
33 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., 182-183. 
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A família advinda da Constituição Federal de 1988 tem o papel único e específico de 

fazer valer, no seu seio, a dignidade dos seus integrantes como forma de garantir a felicidade 

pessoal de cada um deles. A construção de sonhos, a realização do amor, a partilha do 

sofrimento, enfim, todos os sentimentos humanos devem ser compartilhados nesse verdadeiro 

LAR, Lugar de Afeto e Respeito34. 

Na prática, a Constituição Federal de 1988 não só retirou do casamento o monopólio 

na criação ou legitimação da família, como também permitiu outras formas de entidades 

familiares exemplificando com a união estável e a família monoparental. Com isso, pessoas 

que antes não tinham o desejo ou não podiam convolar núpcias e, por isso mesmo, recebiam 

tratamento discriminatório, passaram a ter a oportunidade de constituir uma entidade familiar, 

pelo menos aos olhos da lei, já que na realidade fática tudo isso já existia. 

Das três desigualdades antes apontadas (entre homens e mulheres, pais e filhos e 

heterossexuais e homossexuais) a Constituição Federal de 1988 tratou expressamente de duas 

delas: estabeleceu no art.  226, § 5º35, a igualdade dos cônjuges no casamento e no art.  22736 

garantiu absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes, atribuindo aos filhos a posição de 

centralidade no grupo familiar (antes ocupada pelo pai/marido)37. 

Quanto à terceira desigualdade, a Constituição não foi expressa, mas, ao ampliar as 

formas de organização da família, prestigiando outras relações que não as constituídas 

exclusivamente pelo casamento, abriu a possibilidade para novas composições familiares, 

inclusive as uniões homoafetivas, hoje, já reconhecidas pela jurisprudência a partir do 

histórico julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277, em maio de 2011, 

pelo Supremo Tribunal Federal38. 

                                                           
34 Expressa utilizada por Maria Berenice Dias em DIAS, Maria Berenice. Lar: lugar de afeto e respeito. 

Disponível em< http://www.mariaberenice.com.br/uploads/1_-_lar_-_lugar_de_afeto_e_respeito.pdf>, acesso 

em 14 de março de 2016. 
35 Artigo 226, § 5º da Constituição Federal de 1988. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
36 Artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 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. 
37 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estudo de 

direito civil-constitucional, op. cit., p. 215. 
38 1. (...) 

3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM 

SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA 
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SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. 

INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial 

proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial 

significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por 

casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, 

não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 

religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com 

o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus 

institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida 

privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha 

plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família 

como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-

reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. 

Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como 

categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o 

Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito 

quanto à orientação sexual das pessoas. 

4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS 

APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL 

DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS 

TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE 

“ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no 

§3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações 

jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais 

eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da 

Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no 

patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não 

pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas 

formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” 

como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo 

sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de 

um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do 

direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. 

Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não 

expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os 

Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da 

impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente 

estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de 

entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-

aplicabilidade da Constituição. 

 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO 

DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES.  Ante a possibilidade de 

interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz 

dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para 

excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas 

regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (STF, Plenário, ADI nº 4.277, Rel. Min. 

Ayres Britto, j: 05/05/2011, DJE: 13/05/2011.) 
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No tocante à liberdade da família, a Constituição reafirmou a ampla possibilidade de 

constituir, manter e extinguir a entidade familiar, inclusive, facilitando a dissolução do 

casamento pelo divórcio, sem culpa (art.  226, § 6º39) e a liberdade de planejamento familiar, 

sem intervenção do Estado, prestigiando-se uma organização familiar mais participativa e 

democrática. 

Já no que diz respeito à filiação, a Carta Magna trouxe importantes inovações: 

consolidou a igualdade entre os filhos independente de sua origem, privilegiou a natureza 

socioafetiva da filiação, que deve, conforme a mais recente jurisprudência pátria, prevalecer 

sobre a origem exclusivamente biológica e estimulou a adoção, reafirmando a primazia da 

afetividade nas relações familiares.  

De acordo com o texto constitucional, a entidade familiar assumiu a posição de 

sujeitos de direitos e deveres. Não só os pais devem garantir condições de saúde, educação e 

desenvolvimento a seus filhos (princípio de melhor interesse da criança e do adolescente), 

como estes, também, têm a obrigação de cuidar e amparar seus pais idosos, doentes e 

enfermos (art. 22940). O respeito e a consideração mútuos em relação aos membros da 

entidade familiar evidencia o princípio da solidariedade, que não é apenas patrimonial, como 

também afetiva e psicológica.  

A Constituição de 1988 foi, portanto um verdadeiro divisor de águas através do qual a 

família deixou de ser vista como uma instituição pertencente ao Estado e adquiriu função 

instrumental para melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus 

componentes. A mudança foi qualitativa na medida em que, hoje, se prestigiam verdadeiros 

poderes-deveres e não mais poderes-direitos, que permeavam as relações familiares, antes 

patrimonializadas. 

Em que pesem todas as bem-vindas mudanças que constaram expressamente no texto 

constitucional, sem dúvida, o maio avanço representado pela Constituição Federal de 1988 foi 

a introdução de uma ordem principiológica41. Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira, 

                                                           
39 Artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1988.  O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.  
40 Artigo 229 da Constituição Federal de 1988. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filho menores, e 

os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
41 Chega-se mesmo a dizer, em abalizada sede doutrinária, que “a teoria dos princípios é hoje o coração das 

Constituições”. BONAVIDES, Paulo, apud, FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de 

Direito Civil: Direito de Famílias, op. cit., p.78 
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“entre todas as fontes do Direito, nos princípios é onde se encontra a melhor viabilização para 

a adequação da justiça no particular e especial campo no Direito de Família”42. 

São eles que otimizam o Direito, preenchendo as lacunas deixadas pelas normas e 

promovendo uma solução justa e ponderada diante do caso concerto. Os princípios 

independem de positivação, pois possuem uma induvidosa “força normativa, superando a 

falsa crença de que teriam, tão somente, uma dimensão puramente ética ou valorativa, 

desprovidos de eficácia e força jurídica”43. 

Analisar todos os princípios constitucionais aplicáveis às relações de família 

redundaria na elaboração de um trabalho específico para o tema, tamanha a vastidão e riqueza 

de conteúdo existente. Respeitando o fato de que o presente trabalho tem como tema a análise 

da família sem pais, formada exclusivamente por irmãos socioafetivos, necessário se faz 

delimitar os princípios que serão, aqui pormenorizados.  

Assim é que, ainda neste capítulo, serão analisados os macroprincípios da dignidade 

da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social – sem prejuízo da análise dos demais 

princípios aplicáveis ao tema ao longo deste trabalho -, pelo simples fato de que a partir deles 

já será possível construir uma base sólida para a confirmação da legitimidade da família 

anaparental socioafetiva.  

 

2. O princípio da dignidade da pessoa humana e a família instrumento 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o principal fundamento da ordem 

constitucional, e, portanto, o vértice do Estado Democrático de Direito44. Não à toa, este 

princípio vem regulado no primeiro artigo da Constituição de 1988, que assim prevê: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) III – a dignidade da pessoa humana”. 

                                                           
42 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., p. 57. 
43 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Famílias, op. cit., p. 

77. 
44 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit, p. 114. 
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Deste modo, esse princípio é considerado o princípio maior, o mais universal de todos 

os princípios. É um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia 

privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de princípios45. No dizer de Daniel 

Sarmento, representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre 

todo o ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas toda a miríade de 

relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade46. 

Muitas já foram as tentativas de sua conceituação – já que a Constituição não se 

encarregou de tal trabalho -, mas é na filosofia de Immanuel Kant que se encontra a 

compreensão sobre o verdadeiro conteúdo da dignidade da pessoa humana47. O autor 

prussiano desenvolveu a ideia de que tudo o que retira valor intrínseco do homem como ser 

superior ás coisas, retira sua dignidade. O que faz o ser humano ter direito e deveres é 

justamente esse valor intrínseco que o caracteriza como pessoas: a dignidade. 

Rodrigo Pereira Cunha, ao analisar o pensamento de Kant, assim resumiu suas ideias: 

“o homem, em Kant, é decididamente um ser superior na ordem da natureza e das coisas” e, 

por conter essa dignidade, “esse valor intrínseco, sem preço e acima de qualquer preço, que 

faz dele pessoa, ou seja, um ser dotado de consciência racional e moral, e por isso mesmo 

capaz de responsabilidade e liberdade”48 é que não se pode tornar instrumento da vontade de 

outrem. 

A ideia que alicerçou a construção da dignidade da pessoa humana pode ser resumida 

em uma linha: as coisas têm preço e as pessoas, dignidade, e é esse valor intrínseco que 

transforma o homem, ser superior às coisas, em pessoa. Assim, retirar ou afrontar suas 

dignidade, significa retirar sua condição natural de pessoa humana. Daí porque a expressão 

utilizada por Kant era “dignidade da natureza humana”. 

O termo alterou-se ao longo do tempo para “dignidade da pessoa humana” sem se 

distanciar, contudo, do sentido a ela atribuído por Kant. Embora a ideia já tenha sido 

desenvolvida há tempos, é recente sua utilização no mundo jurídico. Pode-se afirmar que seu 

                                                           
45 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit, p. 68. 
46 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal, op. Cit. p. 60. 
47 A ideia de “dignidade da natureza humana”, hoje adaptada para “dignidade da pessoa humana”, foi 

desenvolvida por Immanuel Kant em sua obra “Fundamentação da metafísica dos costumes”, publicada em 

1785. (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Fampília, op. cit., p. 

116). 
48 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., p. 116 - 

117. 
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primeiro emprego foi na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, embora a 

Constituição Italiana já expressasse, um ano antes, a ideia de dignidade social49. 

No Brasil, o desenvolvimento de uma definição doutrinária do que seria compreendido 

por “dignidade da pessoa humana” foi traçado por Ingo Sarlet, que reafirmou a 

intangibilidade da vida humana: 

“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

de cada der humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 

por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto 

contra o todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 

a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos”50. 

Se a dignidade é hoje um princípio constitucional, isso é resultado de um processo de 

lutas políticas, ideias de liberdade e exigências sociais pós-guerra. Tal elevado status 

representa a certeza de que independente das circunstâncias, todo ser humano deve ter 

reconhecido pelo Estado o seu valor como pessoa, e a garantia, na prática, de uma 

personalidade que não deve ser menosprezada ou desdenhada por nenhum regime de poder.  

Para Luís Roberto Barroso, esse princípio possui conteúdos mínimos, quais sejam: o 

valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia da vontade e o valor comunitário. O valor 

intrínseco é o elemento ontológico da dignidade, traço distintivo da condição humana, do qual 

decorre que todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não meios para a realização de 

metas coletivas ou propósitos de terceiros. A inteligência, a sensibilidade e a capacidade de 

comunicação são atributos únicos que servem de justificação para essa condição singular. Do 

                                                           
49 Artigo 3º da Constituição Italiana. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, 

sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opinião política e condições pessoais e sociais. Em 1949, a 

Constituição da Alemanha já refletia a “dignidade da pessoa humana”, em seu artigo 1.1, que assim dispunha: A 

dignidade do homem é inatingível. Respeitá-la e protege-la é obrigação de todo o poder público. (PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do direito de Família, op. cit, p. 114). 
50 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. p. 60. 
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valor intrínseco decorrem direitos fundamentais como o direito à vida, à igualdade e à 

integridade física e psíquica51. 

Para o Direito de Família, o princípio da dignidade da pessoa humana se reflete no 

deslocamento da proteção do Estado, que deixou tutelar a família como instituição52 e passou 

a priorizar a felicidade e a plena realização de seus membros. Isso fica claro a partir do 

parágrafo 8º, do art. 228, da Constituição Federal de 1988, que determina que o “Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. 

Desta forma são as considerações do professor Gustavo Tepedino ao afirmar que deve 

ser tutelado todo núcleo familiar que promova a dignidade de seus integrantes: 

Assim sendo, a família, embora tenha ampliado, com a Carta de 1988, o seu 

prestígio constitucional, deixa de ter valor intrínseco, como instituição capaz 

de merecer tutela jurídica pelo simples fato de existir, passando a ser 

valorada de maneira instrumental, tutela na medida em que – e somente na 

exata medida em que – se constitua em um núcleo intermediário de 

desenvolvimento da personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de 

seus integrantes53. 

Emerge dessa visão instrumental da família o que se convencionou chamar de família 

eudemonista54, caracterizada, nos dizeres de Carlos Eduardo Pianovski Ruzky pela concepção 

de que o “indivíduo não pensa que existe para a família e o casamento, mas que a família e o 

                                                           
51 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: natureza 

jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Disponível em < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-

content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf>, acesso em 23/05/2016. 
52 “ A família é regida, sob essa racionalidade, como ente dotado de relativa autonomia, todo orgânico cujo bom 

funcionamento implica na divisão interna de papéis, com funções específicas que devem ser exercidas pelos 

componentes desse amplo, dotado de uma “existência própria” abstrata. A repercussão dessa ênfase oferecida ao 

ente abstrato faz com que a regra legal, ao se dirigir a alguém, o faça na perspectiva de que esse sujeito à norma 

é componente de uma dada família. A sua relevância jurídica, nesse sentido, somente opera na medida em que 

ele ocupa um dado papel nessa estrutura transpessoal. Uma regra protetiva da família repercutirá sobre esse 

sujeito adequando sua conduta àquilo que o comando legal reputa adequado ao papel a que destina. Note-se: a 

regra não protege o sujeito em relação, mas, sim, o papel familiar que esse sujeito ocupa” (RUZYK, Carlos 

Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade Constitucional. Rio de Janeiro, 

op. cit., p. 24.   
53 TEPEDINO, Gustavo. Novas Formas de Entidades Familiares: Efeitos do Casamento e da Família Não 

Fundada no Matrimônio. Temas de Direito Civil. Op. cit., p. 422. 
54 Expressão que, na sua origem grega, se liga ao adjetivo feliz e denomina a doutrina que admite ser a felicidade 

individual ou coletiva o fundamento da conduta humana moral, isto é, que são moralmente boas as condutas que 

levam à felicidade. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. P. 592. 
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casamento existem para seu desenvolvimento pessoal”55. O eudemonismo é a doutrina que 

“enfatiza o sentido da busca, pelo sujeito, de sua felicidade”56. 

Isso significa dizer que a proteção à família tem como pontos de partida e chagada a 

tutela do próprio indivíduo, sendo inaceitável toda e qualquer violação à dignidade da pessoa 

humana sob o pretexto de “garantir proteção à família”. A família não significa nada sem a 

satisfação de seus membros, de modo que não há que se falar em proteção da família como se  

ela fosse um núcleo suficiente em si mesma. Como bem asseveram Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald “não há mais proteção à família pela família, senão em razão do 

ser humano. (...) É a valorização definitiva e inescondível da pessoa humana”57 

Antes, como já visto, a família era tutelada como um ente transpessoal, uma célula 

essencial ao Estado, em nome da qual eram autorizadas as maiores atrocidades sob o pretexto 

de se garantir a paz e a ordem social. As relações familiares eram patrimonializadas, de modo 

que a preservação da família representava a manutenção da riqueza e impulsionava o desprezo 

pelos anseios individuais. 

Em contrapartida, a tutela explícita e prioritária da dignidade da pessoa humana deve 

repercutir na coexistência combinada com a realização de cada pessoa dentro da relação 

familiar, sem opressões em si. A visão de Gustavo Tepedino indica a correlação do Direito de 

Família e o Estado Brasileiro e seu compromisso de proteger o ser humano: 

(...) a dignidade da pessoa humana, alçada pelo art. 1, III, da Constituição 

Federal, a fundamento da República, dá conteúdo à proteção da família 

atribuída ao Estado pelo art.  226 do mesmo texto maior: é a pessoa humana, 

o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da proteção 

                                                           
55 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk. Família Simultâneas:  da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional. Rio de Janeiro, op. cit., p.24. 
56 O professor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk ressalta que o real significado da busca pela felicidade jamais 

pode se confundir com o sentido hedonista de um ultraindividualista da família: “Por certo, não se está diante de 

princípio que, em contradição com o sentido solidarista da Constituição, consagraria uma perspectiva utilitarista, 

que culminaria em um ultraindividualismo no âmbito da família. Se a família é instrumento de desenvolvimento 

da personalidade, de concretizar da dignidade da pessoa humana, resta evidente que não é de um individualismo 

utilitarista que se está a tratar. (...) nesse sentido, a tutela jurídica da busca da felicidade por meio da família diz 

respeito a uma felicidade coexistencial, e não puramente individual. Por evidente, não se trata o eudemonismo 

constitucional de busca hedonista pelo prazer individual, que transforma “o outro” em instrumento da satisfação 

de “eu”. Se a relação familiar pode ser vista como instrumento, os entes que a compõem não são objetos uns dos  

são objetos uns dos outros. Uma concepção desse jaez aviltaria a dignidade dos componentes da família, por 

meio de sua reficação. O dever-ser da família constitucionalizada impõem respeito e proteção mútua da 

dignidade coexistencial de seus componentes. (RUZYK, Calor Eduardo Pianovski. Família Simultâneas: da 

Unidade codificada à pluralidade Constitucional. Rio de Janeiro, op. cit., p. 28). 
57 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Famílias, op. Cit., p. 

47. 
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estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas de direito 

positivo, em particular aquelas que disciplinam o Direito de Família, 

regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo no social, de se 

abandonar, portanto, todas as posições doutrinárias que, no passado, 

vislumbraram em institutos do Direito de Família uma proteção 

supraindividual, seja em favor de objetivos políticos, atendendo ideologias 

autoritárias, seja por inspiração religiosa”58. 

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana significa para o Direito de Família 

a consideração e o respeito à autonomia dos sujeitos e à sua liberdade de se relacionar da 

melhor forma que lhes convir. Significa, em primeira e última análise, uma igual dignidade 

para todas as entidades familiares, inclusive aquelas constituídas através de vínculos 

socioafetivos, como será melhor analisado no capítulo a seguir, já que o afeto é uma 

expressão da dignidade da pessoa humana. Dar tratamento diferenciado às várias formas de 

filiação ou aos vários tipos de relações familiares, tenham eles que origem for, além de ser 

inaceitável, é uma afronta à dignidade de toda pessoa humana. 

  

2.1. O princípio da solidariedade social 

 

Se o século XIX pode ser considerado como o apogeu do individualismo e da crença 

na autossuficiência humana, o mesmo não se pode dizer do século XX, que após testemunhar 

as barbáries da Segunda Guerra Mundial, voltou-se para a disseminação da solidariedade 

entre as relações humanas59. 

Por aqui, até a Constituição de 1988, a única menção que se tinha à solidariedade 

povoava o Código Civil no que regulava o direito obrigacional. Revolucionando tal 

concepção, a Constituição, no inciso I de seu art. 3º, estabelece como “objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária”. 

                                                           
58 TEPEDINO, Gustavo. Novas Formas de Entidades Familiares: Efeitos do Casamento e da Família não 

Fundada no Matrimônio. Temas de Direito Civil, op. Cit., p. 394 
59 No mundo antigo, o individualismo era apenas uma parte de todo social, inexistindo a ideia de direito 

subjetivo. No mundo moderno liberal, passou a ser o centro da emanação de direitos, razão pela qual o direito 

subjetivo assumiu a centralidade jurídica. No mundo contemporâneo, tenta-se alcançar o equilíbrio entre o 

público e o privado e a interação entre os sujeitos, sendo a solidariedade o fundamento dos direitos subjetivos. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. Cit., p. 225.) 
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Assim é que os incisos do art. 3º conclamam com os Poderes a uma atuação 

promocional, através da concepção de justiça distributiva, voltada para a igualdade 

substancial, vedado qualquer tipo de preconceito. Maria Celina Bodin de Moraes, na busca 

em sintetizar o princípio fundamental da solidariedade social, assim o resume: 

De acordo com o que estabelece o texto da Lei Maior, a configuração do 

nosso Estado Democrático de Direito tem por fundamentos a dignidade 

humana, a igualdade substancial e a solidariedade social, e determina, como 

sua meta prioritária, a correção das desigualdades sociais e regionais, com o 

propósito de reduzir os desequilíbrios entre as regiões do País, buscando 

melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. 

Do ponto de vista sociológico, a ideia da solidariedade emerge da constatação de que o 

homem não vive só, mas em sociedade (“o homem não existe, coexiste”), de modo que a 

noção de autossubsistência, presente em outras codificações, se encontrava defasada. Buscou-

se, então, reforçar a ideia de reciprocidade e a consciência de que cabe a cada um tomar suas 

atitudes pondo-se de algum modo no lugar do outro60. 

Historicamente, pode-se afirmar que a solidariedade tem suas origens nas religiões 

cristãs, em especial na religião católica, que prega a ajuda ao próximo. A solidariedade como 

ato beneficente constituía uma mera liberdade, uma obrigação de ordem moral que não 

poderia, dessa forma, ser exigida. A grande mudança ocorrida a partir da Constituição de 

1988 diz respeito ao fato que a solidariedade passou a ser entendida não mais como uma 

faculdade, mas como princípio jurídico, que, como já visto, possui força normativa61.  

A solidariedade divide-se, segundo Maria Celina Bodin, em objetiva e subjetiva. A 

primeira “decorre da necessidade imprescindível da coexistência”, como vistos linhas acima, 

já a subjetiva “solidariedade como valor deriva da consciência racional dos interesses em 

comum, interesses esses que implicam, para cada membro, a obrigação moral de não fazer os 

outros o que não deseja que lhe seja feito”62. 

 

                                                           
60 BODIN, Maria Celina de Moraes. O princípio da solidariedade. In: PEREIRA, Antônio Celso Alves; MELLO, 

Celso Renato Duvivier de Albuquerque (coord.). Estudos em homenagem a Carlos Alberto Menezes Direito. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003. p. 529. 
61 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., p. 224  
62 BODIN, Maria Celina de Moraes. O princípio da solidariedade. In: PEREIRA, Antônio Celso Alves; MELLO, 

Celso Renato Duvivier de Albuquerque (coord.). Estudos em homenagem a Carlos Alberto Menezes Direito. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2003. p. 530-531. 



31 
 

Dúvidas não pairam de que é o princípio da solidariedade63 que promove a 

responsabilidade do Estado, da sociedade e da família em proteger não somente a entidade 

familiar, mas também os que nela são mais vulneráveis. Paulo Luiz Netto Lôbo complementa: 

“o macroprincípio da solidariedade perpassa transversalmente os princípios gerais do Direito 

de Família, sem o qual não teria o colorido que os destacam, a saber, o princípio da 

convivência familiar, o princípio da afetividade, o princípio do melhor interesse da criança”64. 

A solidariedade do núcleo familiar compreende a solidariedade recíproca entre 

cônjuges e companheiros ou conviventes, principalmente quanto à assistência moral e 

material (art. 1.566, II e IV do Código Civil65). O casamento, por exemplo, deixou de ser uma 

instituição autoritária para se transformar em um pacto solidário, de modo que estabelecia a 

relação familiar, seja qual for a sua origem, é dever de cada um cuidar do outro e, em 

especial, dos filhos, que devem ser mantidos, instruídos e educados até sua plena formação 

social e dos idosos que necessitem de cuidados especiais. 

Outro dever decorre do princípio da solidariedade é o de prestar alimentos aos 

parentes, cônjuges ou companheiros (art. 1.694 do Código Civil66). Esse dever, que pode ser 

transmitido aos herdeiros no limite dos bens que recebem (art. 1.700 do Código Civil de 

200267), e que protege até mesmo o culpado (art. 1.694, parágrafo 268 e o art. 1.704, parágrafo 

                                                           
63 Ainda que anteriormente alguns estudiosos e políticos mencionassem a solidariedade como princípio, deve-se 

a Léon Bourgeois sua primeira sistematização, com a obra Ensaio de uma Filosofia da Solidariedade, publicado 

em 1902, em seguida a um pequeno livro, Solidariedade, publicado em 1986, ambos na França. Os estudos 

marcadamente sociológicos influenciaram o direito público e privado, já nas primeiras décadas do século XX. 

(LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio da Solidariedade Familiar. Disponível em 

HTTP://jus.com.br/artigos/25364/principio-da-solidariedade-familiar, acesso em 13 de março de 2016.) 
64 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio da Solidariedade Familiar. Disponível em 

HTTP://jus.com.br/artigos/25364/principio-da-solidariedade-familiar, acesso em 13 de março de 2016. 
65 Artigo 1.566 do Código Civil de 2002. São deveres de ambos os cônjuges: 

(...) 

III - mútua assistência; 

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;  
66 Artigo 1.694 do Código Civil de 2002.  Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender 

às necessidades de sua educação. 
67 Artigo 1.700 do Código Civil de 2002.  A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do 

devedor, na forma do art. 1.694. 
68 Artigo 1.694 do Código Civil de 2002.  Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender 

às necessidades de sua educação. 

(...) 
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de 

culpa de quem os pleiteia.  
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único69, ambos do Código Civil), além de ser irrenunciável, deixou de ser uma imposição 

meramente moral para se tornar uma obrigação com amparo legal, inspirado na positivação da 

solidariedade pela Constituição Federal de 198870. 

Nesse ponto, há de se mencionar que a obrigação alimentícia embora fundada no dever 

de solidariedade não se confunde com a obrigação solidária em sentido estritamente jurídico, 

isto é, quando há vários devedores. De fato, como bem dispõe Rodrigo da Cunha Pereira “é 

preciso verificar a possibilidade financeira de cada coobrigado separadamente”, no caso dos 

alimentos. Tomando como exemplo o caso de os alimentantes serem quatro avós, o valor dos 

alimentos, não tem, necessariamente, que ser dividido entre as quatro, devendo ser fixado de 

forma individualizada e de acordo com a possibilidade de cada uma de prestá-los71. 

                                                           
69 Artigo 1.704 do Código Civil de 2002. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de 

alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido 

declarado culpado na ação de separação judicial.  

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em 

condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o 

juiz o valor indispensável à sobrevivência. 
70 Inspirados no princípio da solidariedade, outros diplomas legais, trataram de regular os alimentos para idosos 

(artigos 11 e 14 do Estatuto do Idoso, Lei n 10.741/2003) e para as crianças (artigo 22 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei n 8.069/1990): 

Artigo 11 da Lei n 10.741/2003. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 

Artigo 14 da Lei n 10.741/2003. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o 

seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

Artigo 22 da Lei n 8.069/1990. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
71 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., p. 228-

229. Nesse sentido, veja-se o extrato do voto da Ministra Nancy Andrighi em julgamento de Recurso Especial 

paradigmático: “Se as tias paternas, pessoas idosas, sensibilizadas com a situação dos sobrinhos, buscaram 

alcançar, de alguma forma, condições melhores para sustento da família, mesmo depois da separação do casal, 

tal ato de caridade, de solidariedade humana, não deve ser transmutado em obrigação decorrente de vínculo 

familiar, notadamente em se tratando de alimentos decorrentes de parentesco, quando a interpretação majoritária 

da lei, tem sido no sentido de que tios não devem ser compelidos a prestar alimentos aos sobrinhos. A 

manutenção do entendimento firmado, neste Tribunal, que nega o pedido de alimentos formulado contra tios 

deve, a princípio, permanecer, considerada a cautela que não pode deixar jamais de acompanhar o Juiz em 

decisões como a dos autos, porquanto os processos circunscritos ao âmbito do Direito de Família batem às portas 

do Judiciário povoados de singularidades, de matizes irrepetíveis, que absorvem o Julgador de tal forma, a ponto 

de uma jurisprudência formada em sentido equivocado ter o condão de afetar de forma indelével um sem número 

de causas similares com particularidades diversas, cujos desdobramentos poderão inculcar nas almas 

envolvidas cicatrizes irremediáveis. Condição peculiar reveste este processo ao tratar de crianças e 

adolescentes de um lado e, de outro, de pessoas idosas, duas categorias tuteladas pelos respectivos estatutos 

protetivos Estatuto da Criança e do Adolescente, e Estatuto do Idoso, ambos concebidos em sintonia com as 

linhas mestras da Constituição Federal. Na hipótese em julgamento, o que se verifica ao longo do relato que 

envolve as partes, é a voluntariedade das tias de prestar alimentos aos sobrinhos, para suprir omissão de quem 

deveria prestá-los, na acepção de um dever moral, porquanto não previsto em lei. Trata-se, pois, de um ato de 

caridade, de mera liberalidade, sem direito de ação para sua exigibilidade. O único efeito que daí decorre, em 

relação aos sobrinhos, é o de que prestados os alimentos, ainda que no cumprimento de uma obrigação 

natural nascida de laços de solidariedade, não são eles repetíveis, isto é, não terão as tias qualquer direito de 

serem ressarcidas das parcelas já pagas”. (STJ, Terceira Turna, REsp 1.032.846/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

j. 18/12/2008, DJE: 16.06.2009.) 
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Além da regulamentação dos alimentos, o Código Civil de 2002 contém outras normas 

orientadas pela solidariedade familiar, tais como o art. 1.72472, que estabelece os mesmo 

direitos e deveres aos companheiros e seus filhos; o art. 1.56873, ao dispor que os cônjuges 

são obrigados a concorrer na proporção de seus rendimentos com o sustento da família; e os 

arts. 1.64074 e 1.72575, que estabelecem que o regime legal de bens vigentes no casamento e 

na união estável é o da comunhão os bens onerosamente adquiridos, sem a necessidade de 

comprovação da participação do outro na aquisição. 

Sem dúvida, o sentimento de reciprocidade inspirado na solidariedade é o que 

impulsiona a formação de famílias anaparentais socioafetivas. Há de se ressaltar que nesse 

tipo de entidade familiar seus membros não são ligados por qualquer vinculo biológico ou ato 

formal. Essa espécie de família é fruto de uma escolha de vida desinteressada fundada tão 

somente no afeto e na comunhão de esforços em comum. 

Assim, se considerarmos que a família anaparental socioafetiva é a verdadeira 

expressão de princípio da solidariedade, sendo este entendido como uma “relação de 

corresponsabilidade entre pessoas unidas por um sentimento moral e social de apoio ao 

outro”76, não há como não reconhecer sua legitimidade para criar direitos e deveres no âmbito 

familiar. 

  

2.2. Artigo 226 da Constituição Federal à luz do princípio da pluralidade: 

rol exemplificativo ou taxativo? 

 

Desde o século XIX, culminando com Kelsen, já no século XX, é possível identificar a 

tendência normativa de retirar do direito qualquer conteúdo sociológico, permitindo que fosse 

                                                           
72 Artigo 1.724 do Código Civil de 2002. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de 

lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 

73 Artigo 1.568 do Código Civil de 2002. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e 

dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime 

patrimonial. 
74 Artigo 1.640 do Código Civil de 2002. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, 

quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. 

Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este 

código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto 

antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas. 
75 Artigo 1.725 do Código Civil de 2002. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-

se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 

76 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais norteadores do Direito de Família, op. cit., p. 232-

233. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619674/art-1640-1-do-codigo-civil-lei-10406-02
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construída uma realidade normativa no plano formal, que deveria ser integrada por conceitos 

ou normas77, independente de fatores externos78. Não foi diferente com as normas que 

disciplinavam a família. 

Contudo, a família é uma realidade social em constante mutação, de modo que o 

engessamento de seu conceito como pretendido em codificações anteriores foi 

progressivamente se deslegitimando, ante a insuficiência do modelo unitário, centrado no 

casamento, para atender às novas demandas sociais surgidas no âmbito das relações 

familiares. 

O constituinte originário, lastreando os fatos da vida, viu a necessidade de reconhecer 

a existência de outras entidades familiares, além daquelas constituídas pelo casamento, 

ampliando expressamente a proteção do Estado também à união estável e à família 

monoparental (art. 226 da Constituição Federal de 1988). 

Não obstante todo o celebrado avanço, o conceito de família, como visto, não é 

estático e não tardou para que outros tipos de relações reivindicassem seu reconhecimento 

constitucional. Surgiu daí a discussão a respeito do rol instituído no art. 226 da Constituição 

de 1988: se seria exemplificativo ou taxativo, já que a indicação expressa de determinadas 

entidades familiares no texto constitucional poderia conduzir, em um primeiro momento, à 

conclusão de que só estariam abarcadas pela proteção estatal os três modelos expressamente 

lá mencionados. 

A resposta para tal questionamento é crucial considerando os diferentes efeitos 

jurídicos que uma ou outra opção podem produzir. Em outras palavras, sendo o rol 

exemplificativo, admite-se que a Constituição não pretendeu exaurir os atuais arranjos 

familiares, através das entidades lá contempladas, mas, tão somente, atualizá-los, diminuindo 

a distância entre a realidade e a norma que regula o fato. Por outro lado, a assunção desse rol 

como taxativo refletiria um enrijecimento do avanço lá contemplado (frise-se, por puro 

                                                           
77 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo parental parabiológico e irmandade socioafetiva. Revista dos Tribunais 

Eletrônica, vol. 2, jan. 2012. Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepa 

ge/result ist/document?&src=rl&srguid=i0ad818160000014e93af41bd2d007faa&docguid=Ie9bba7705eb011 

e188de00008517971a&hitguid=Ie9bba7705eb011e188de00008517971a&spos=4&epos=4&td=34&context=29

&startChunk=1&endChunk=1>, acesso em 30 de maio. 2016. 
78 Como acentua Gustavo Tepedino, o conceito de família é relativo, altera-se continuamente, renovando-se 

como ponto de referência do indivíduo na sociedade e, assim, qualquer análise não pode prescindir de enfocar o 

momento histórico e o sistema normativo em vigor. A família, antes de mais nada, é uma realidade, um fato 

natural, uma criação da natureza, não sendo resultante de uma ficção criada pelo homem. (TEPEDINO, Gustavo. 

Novas Formas de Entidades Familiares: efeitos do casamento e da família não fundada no matrimônio. Temas de 

Direito Civil, op. cit., p. 421-422.) 
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formalismo), reacendendo o medo de outrora de que o ordenamento jurídico selecionou certas 

relações sociais às quais atribuiu um arcabouço de direitos subjetivos, estando os demais 

excluídos de sua incidência. 

Não obstante parte da doutrina – da qual fazem parte Maria Helena Diniz e Arnaldo 

Rizzardo79 – entender que a Constituição não considera como família outros arranjos 

familiares existentes no plano fático que não estejam elencados no art. 226, tem prevalecido, 

na doutrina e na jurisprudência, o entendimento pelo qual o rol constitucional familiar é 

exemplificativo.  

Como assevera Paulo Luiz Netto Lôbo, só o fato de a Constituição ter suprimido a 

locução “constituída pelo casamento”, existente no art. 175 das Constituições de 1967 e 1969 

ao se referir à família, sem substituí-la por qualquer outra, é um indicativo de que a tutela 

constitucional protege “a família”, ou seja, qualquer família80. 

O fato de os parágrafos do art. 226 da Constituição Federal fazerem referências a tipos 

específicos jamais pode ser confundido com o retorno da cláusula de exclusão, como se ali 

estivesse a locução “a família, constituída pelo casamento, pela união estável ou pela 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos”81, sob pena de grave subversão 

hermenêutica. 

Paulo Luiz Netto Lôbo ainda pondera que “os tipos de entidades familiares 

explicitados nos parágrafos do art. 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem 

embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa”. Conclui, 

portanto, que o art. 226 da Constituição Federal de 1988 é um rol meramente ilustrativo, 

ressaltando, com lucidez, que a família “como todo conceito indeterminado, depende de 

                                                           
79 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit, p. 34. Ainda sobre o tema: “Os que entendem que a Constituição não admite outros tipos 

além dos previstos controvertem acerca da hierarquização entre eles, resultando duas teses antagônicas: I – Há 

primazia do casamento, concebido como o modelo de família, o que afasta a igualdade entre os tipos, devendo os 

demais (união estável e entidade monoparental) receberem tutela jurídica limitada; II – Há igualdade entre os 

três tipos, não havendo primazia do casamento, pois a Constituição assegura liberdade de escolha das relações 

existenciais e afetivas que previu, com idêntica dignidade. (LÔBO, Paulo. Entidades Familiares 

Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf., acesso em 03 de maio. 2016.) 
80 LÔBO, Paulo.Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Disponível 

em:http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf., acesso em 03 de maio. 2016. 
81LÔBO, Paulo.Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Disponível 

em:http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf., acesso em 03 de maio. 2016. 



36 
 

concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de 

ductilidade e adaptabilidade”82. 

Já Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald asseveram que toda e qualquer 

interpretação do texto constitucional deve pautar-se, sem qualquer preconceito, no binômio 

liberdade e igualdade, posto que tais valores refletem o princípio maior da dignidade da 

pessoa humana, concluindo: 

(...) tem-se, portanto, como inadmissível um núcleo familiar fechado, eis que, a um só 

tempo, atentar-se-ia contra a dignidade humana, assegurada constitucionalmente, contra a 

realidade social viva e presente e, igualmente, contra os avanços da contemporaneidade, que 

restariam tolhidos, emoldurados em uma ambientação previamente delimitada.83 

Esse, de fato, nos parece ser o melhor entendimento. Dois são os motivos principais 

para tal conclusão. O primeiro é que constatado que a família é, acima de tudo, fruto de uma 

realidade social mutável, torna-se impossível aprisioná-la aprioristicamente em um modelo 

uniforme84, ainda que plural e aparentemente atualizado, pois não se pode prever como os 

novos valores e tendências oriundos dos avanços científicos, tecnológicos e culturais 

influenciarão nas relações privadas, em especial na família85. 

É cediço, como destacado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald que “a 

família, enfim, não traz consigo a pretensão da inalterabilidade conceitual. Ao revés, seus 

elementos fundantes variam de acordo com os valores e ideais predominantes em cada 

momento histórico”86. 

Reconhecido o fato de que a busca por uma codificação que acompanhe a par e passo 

a realidade das relações familiares é utópica, retira-se da atual Constituição qualquer vocação 

                                                           
82LÔBO, Paulo.Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Disponível 

em:http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf., acesso em 03 de maio. 2016. 
83FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Famílias, op. cit., p. 

87. 
84Não se pode conceber um só modelo de família, diante da multiplicidade de culturas sociais, regimes políticos, 

sistemas econômicos e, mesmo, religiões. Não há campo, pois, para a família universalmente considerada como 

modelo único, hermético, estanque e intocável. (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Família não fundada 

no casamento. In: CAHALI, Yussef Said; CAHALI, Francisco José (coord.). Família e Sucessões: Direito de 

Família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 1208.) 
85Os novéis conflitos que se apresentam levam à percepção de um possível descompasso entre a realidade social 

– em constante alteração – a uma hermenêutica que reste limitada à estrutura codificada estanque. 

(CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família, op. cit., p. 15.) 
86 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Famílias, op. cit., p. 

41. 
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para tanto, permitindo-se analisar os valores-guias nela estabelecidos, a fim de abalizar a 

interpretação do seu texto à intenção do constituinte originário.  

É aí que reside a segunda razão para se concluir que a Constituição possui um rol 

apenas exemplificativo de entidades familiares. Analisando os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade social e da igualdade material conclui-se que a Constituição 

optou por proteger prioritariamente o indivíduo. Nessa perspectiva, a família tornou-se, como 

visto, sinônimo de amparo e acolhimento, constituindo a instituição com maior relevância 

para o homem e seu desenvolvimento pessoal. 

Dito isso, não é razoável defender que, em se tratando de um instituto com tamanha 

relevância pessoal e social, a Constituição não pretendeu assegurar ao homem a liberdade que 

tanto proclama, autorizando-o a se relacionar da forma que melhor lhe convir. Ou pior, como 

alguns defendem, que a Constituição até autorizou tal liberdade, mas que tendo o individuo 

optado por um “modelo alternativo de família”, estaria se retirando conscientemente da esfera 

de proteção do Estado87.  

Tais pensamentos, parecem ir de encontro à intenção do constituinte originário quando 

da elaboração da nossa Carta-mãe. Por certo, a não admissibilidade de outros arranjos 

familiares (denominados de forma preconceituosa por alguns de “entidades para-familiares” 

ou “quase-famílias”88) como verdadeiros núcleos familiares, afastando-os da incidência do 

                                                           
87 “O que já se examinou nas seções anteriores permite chegar a uma conclusão relevante a respeito do papel da 

liberdade no Direito de Família: a liberdade negativa [aquela em que é permitido fazer tudo que não está 

expressamente vedado] é insuficiente para dar conta da dimensão funcional contemporânea da família, que tem 

na liberdade positiva sua expressão mais relevante. 

A rigor, em matéria de família, exceção feita à bigamia – e, sob possível ponto de vista, às relações 

concubinárias ‘impuras’ – a mácula da ilicitude não incide sobre os demais arranjos familiares que venham a se 

formas na sociedade. (...) 

Ocorre que a ausência de proibição não significa que essa liberdade seja juridicamente protegida no que se refere 

às decorrências do seu exercício. Se a codificação de 1916, por exemplo, não vetava constituir família por meio 

de uniões não matrimonializadas, tais arranjos livres, apesar de não serem ilícitos, sequer eram compreendidos 

pelo Direito como entidades familiares. 

Isso trazia como consequência a impossibilidade de se admitir eficácia jurídica própria de relações juridicamente 

reputadas como familiares: a rigor, como antes exposto, trata-se de uma liberdade que, se exercida, retirava seus 

titulares do âmbito de relevância do Direito de Família. O direito não a apreendia, como se vê, como liberdade 

positiva. A resposta do jurídico a esses arranjos se limitava à possibilidade de se afirmar que não havia ilicitude. 

Não se cogitava, porém, nem de sua apreensão como fattispecie familiar nem, tampouco, de atribuição de efeitos 

jurídicos de tal natureza. (...) 

A Constituição de 1988 não é, pois, nessa matéria, simples artífice da criação de um novo modelo jurídico de 

família. Para além disso, ela gerou uma ampliação da liberdade juridicamente protegida em matéria de família, 

sobretudo no que tange à união estável, que deixa de ser pensada apenas em termos de liberdade negativa para 

ser juridicamente reconhecida a liberdade positiva que em seu âmbito pode ser exercida. (RUZYK, Carlos 

Eduardo Pianovski. Institutos fundamentais do Direito Civil e liberdade (s), op. cit., p. 329-331). 

88 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit., p. 32. 
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Direito de Família, sob a frágil argumentação de que não estão elencados no rol do art. 226 da 

Constituição Federal, colidira com os princípios da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade substancial, por ser descabida discriminação de qualquer espécie à opção afetiva de 

cada indivíduo. 

Assim, tendo em vista que a lei sempre vem depois do fato e a família juridicamente 

regulada nunca consegue corresponder à família natural, é forçoso concluir que a Carta 

Magna pretendeu apenas exemplificar os modelos de famílias já existentes, fornecendo, ainda, 

parâmetros palpáveis e bem delineados para uma interpretação extensiva em consonância com 

os novos valores constitucionais. 

A família é, hoje, plural, democrática e solidária, de modo que a correta interpretação 

a ser dada ao art. 226 da Constituição Federal de 1988 é a de verdadeira “cláusula geral de 

inclusão”89, que longe de enumerar as formas legítimas de constituição familiar, pretende, 

elencando a título exemplificativo os modelos mais comuns, abrir espaço para novas 

configurações familiares que terão, sem qualquer hierarquia, a integral proteção do Estado. 

 

3. Família anaparental socioafetiva 

 

Expressão criada por Sergio Resende de Barros90, a família anaparental quer dizer 

família sem pais. Militando a favor de seu reconhecimento jurídico, Maria Berenice Dias 

assevera que “a diferença de gerações não pode servir de parâmetro para o reconhecimento de 

uma estrutura familiar. Não é verticalidade dos vínculos parentais em dois planos que autoriza 

reconhecer a presença de uma família merecedora de proteção jurídica.”91. 

Se a ausência de pais pode ser superada pela aplicação do princípio da pluralidade 

familiar, ainda encontra resistência a família anaparental socioafetiva, isto é, aquela formada a 

partir do afeto e da convivência de dois amigos que decidiram morar juntos e se apoiar 

financeira e emocionalmente como se irmãos fossem. 

                                                           
89 LÔBO, Paulo. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Disponível 

em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9408-9407-1-PB.pdf>, acesso em 03 de maio. 

2016. 
90 BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos e Direito de Família. Disponível em: 

<http://www.srbarros.com.br/pt/direitos-humanos-e-direitos-de-familia.cont>, acesso em 20/05/2016. 
91 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, op. Cit., p.55.  
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Este é o tema central do trabalho, sobre o qual, pode-se afirmar que a família 

transcende o fenômeno biológico, existindo verdadeiramente o vinculo parental socioafetivo. 

A origem do parentesco instituído entre os irmãos não implica qualquer diferenciação no 

tocante à proteção jurídica a eles destinada, sendo certo que tanto o vínculo biológico como o 

vínculo socioafetivo devem ser reconhecidos como aptos a encetar parentesco, com todos os 

seus efeitos legais. 

A fim de possibilitar o reconhecimento de tal entidade familiar é necessário promover 

uma profunda reflexão sobre a socioafetividade, que por ter em seu bojo a expressão do afeto 

e da solidariedade – que constituem os mais relevantes elementos caracterizadores das 

relações familiares –, reafirmará a possibilidade de instituir parentesco também em linha 

colateral. 

 

3.1. A socioafetividade 

 

 A possibilidade de reconhecimento desta modalidade de família anaparental circunda 

inexoravelmente a ideia da socioafetividade como critério de parentesco. Vale dizer, trata-se 

de investigar se os fatos possuem força construtiva impondo-se sobre a tutela Estatal mesmo 

quando a legislação se mantém desatualizada. O desafio, como ressaltado pelo Ministro Luiz 

Edson Fachin, é que, em regra, as alterações legislativas não são suficientes para acompanhar 

em toda sua amplitude as mudanças sociais92.  

Diante das novas e crescentes formas de organização familiar, surgiu a necessidade de 

enlaçar o fenômeno normativo e foi quando a noção da socioafetividade começou a ser 

construída por parte da doutrina, impulsionada, principalmente, pelo surgimento do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em 1999. 

Desenvolve-se a ideia de que a socioafetividade possui, de um lado, a dimensão social 

do fenômeno familiar, manifestada pela exteriorização perante o meio de convivência, e, de 

                                                           
92 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva. Revista dos Tribunais 

Eletrônica, v.2, jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad8

18160000014e93af41bd2d007faa&docguid=Ie9bba7705eb011e188de00008517971a&hitguid=Ie9bba7705eb011

e188de00008517971a&spos=4&spos=4&epos=4&td=34&context=29&startChunk=>1,acesso em 15/05/2016. 
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outro, a dimensão afetiva, que se reflete na convivência centrada na solidariedade entre os 

sujeitos que integram determinada relação. 

Quanto à dimensão afetiva, o afeto que importa para o Direito deve ser dissociado do 

caráter puramente subjetivo, sendo apenas relevante quando transforma a relação humana 

tornando-a merecedora de tutela jurídica93. Nos dizeres da professora Heloísa Helena Barbosa 

“as relações familiares verdadeiras são afetivas, embora muitas relações familiares jurídicas 

não o sejam. A verdadeira família é uma comunhão de afetos, antes de ser um instituto 

jurídico”94. 

O afeto, por ter eminente cunho subjetivo e, em consequência, dar origem a relações 

naturalmente instáveis, é visto com ressalvas pela doutrina. Há, basicamente, três correntes 

sobre a natureza jurídica do afeto. Para Ricardo Lucas Calderón – que dedicou livro exclusivo 

ao tema –, Maria Helena Diniz, Paulo Luiz Netto Lôbo, Luiz Edson Fachin, Maria Berenice 

Dias e Rodrigo da Cunha Pereira95, a afetividade é um princípio implícito da Constituição 

Federal de 1988. Eis as palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo nesse sentido: 

 “[Afetividade] é o princípio que fundamenta o Direito de Família na 

estabilidade das relações socioafetividade e na comunhão de vida, com 

primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico. 

Recebeu grande impulso dos valores consagrados na Constituição de 1988 e 

resultou da evolução da família brasileira, nas últimas décadas do século 

XX, refletindo-se na doutrina jurídica e na jurisprudência dos tribunais. O 

princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios 

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

solidariedade (art.  3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência 

familiar e da igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos, que 

ressaltam a natureza cultura e não exclusivamente biológica da família96. 

                                                           
93 “Procurando excluir a averiguação pelo direito da parte eminentemente subjetiva, visto que esta infalivelmente 

lhe escapa, Paulo Lôbo objetiva a afetividade (de modo similar ao que foi feito, mutatis mutandis, com a boa-fé). 

Com isso, não importa o sentimento que a pessoa internamente possua, mas sim os atos que demonstra em 

determinada situação subjetiva. Para enaltecer esse aspecto seria possível falar de um princípio da afetividade 

objetiva, que se concentra na averiguação da manifestação de atos e fatos que possam caracterizar sua presença. 

Ou seja, não interessa se a pessoa efetivamente nutre afeto ou não, eis que esta é uma questão totalmente 

estranha ao direito, interessa apenas a averiguação de atos e fatos que sejam significativos no sentido de externar 

isso”. (CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 

op. cit., p. 311-312.) 
94BARBOZA, Heloísa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista da Faculdade de Direito da 

UERJ-RFD, v. 2, n. 24, 2013. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/viewFile/7284/6376>, acesso em 22 abril. 2016. 
95 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, op. 

cit., p. 290-294. 
96LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 70-71. 
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Contudo, há quem reconheça a importância do afeto para a família, mas sem alçá-lo à 

condição de princípio constitucional implícito, classificando-o apenas como um valor 

relevante para as relações familiares. Comungam desse entendimento Eduardo de Oliveira 

Leite, Arnoldo Wald, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald97.  

Há, também, a terceira e última corrente, à qual se filia o professor Gustavo Tepedino, 

que repele explicitamente a perspectiva principiológica no trato da afetividade e argumenta, 

ainda, que o afeto não deve ser objeto de Direito, muito menos enquadrado na relevante 

categoria de princípios98. Para os que consideram inviável a atribuição de uma categoria 

principiológica à afetividade, os principais argumentos são: (i) a afetividade, na condição de 

sentimento humano, carece de objetividade, não sendo possível sua conceituação jurídica e 

apreensão pelo Direito e (ii) é comum a existência de relações familiares sem afeto, o que 

inviabilizaria conferir à afetividade qualquer papel central na família99. 

Deixando de lado a discussão quanto à afetividade, o fato é que a socioafetividade é 

uma realidade social que não pode ser ignorada pelo Estado. É certo que a ampla liberdade, 

igualdade e diversidade, não desprezando seus aspectos positivos, vêm acompanhadas de uma 

constante instabilidade nos relacionamentos. A noção de família como instrumento de 

realização pessoal resultou, nos dizeres da professora Maria Celina Bodin de Moraes, na 

“instabilidade decorrente da maior possibilidade de escolhas no que se refere à estrutura 

familiar mais conveniente”100. Separações, desuniões, novos compromissos, combinações, 

acertos passam a disseminar com naturalidade ímpar, apresentando desafios que nem sempre 

o legislador ordinário previu. Os litígios acompanham o meio social no qual estão inseridos e 

se sofisticam proporcionalmente à complexidade da própria sociedade.  

É nesse momento que a jurisprudência, promovendo uma visão unificada do 

ordenamento e aberta das fontes, passou a desempenhar papel decisivo na busca por fornecer 

                                                           
97CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família, op. cit., p. 295. 
98CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família, op. cit., p. 289-298. 
99 Em contrapartida, o professor Ricardo Lucas Calderón argumenta: “A afetividade jurídica que ora se sustenta 

não resta apegada às questões de sentimento ou meramente subjetivas, mas sim se refere a fatos que externem 

determinadas relações intersubjetivas, nas quais, em vista disso, seria presumida a manifestação afetiva 

subjetiva. A constante falta de afeto não se mostraria como óbice à sua utilização pelo Direito, pois é usual que 

muitos dos institutos jurídicos sejam inobservados na realidade fática (sem que isso afete seu uso pelo Direito). 

O que importa, nestes casos, é prever claramente quais as consequências dessas condutas (que podem ser 

distintas, conforme a situação em pauta). Finalmente, a alegação de falta de objetividade do conceito também 

não é exclusividade da afetividade (eis que diversos outros assuntos tratados pelo Direito são também 

profundamente subjetivos) e pode ser minimizada com os contributos da doutrina e da jurisprudência. 

(CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família, op. cit., p. 298-299.)  
100MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. Na medida da pessoa humana: um estudo de 

direito civil-constitucional, op. cit., p. 216. 
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respostas a esses novos conflitos, principalmente diante dos casos de relações familiares 

constituídas com base na socioafetividade. 

Inicialmente a socioafetividade chegou aos Tribunais, especialmente no Superior 

Tribunal de Justiça, nos conflitos em relação à paternidade. Primeiramente, a orientação não 

era bem-vinda ainda mais diante da edição da Súmula 301, que determinava que “em ação de 

investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção júris 

tantum de paternidade”. Esse era o pretexto para relegar a socioafetivadade a um plano 

secundário somente cogitável na ausência de comprovação da origem biológica101.  

Contudo, como já analisado, o arcabouço normativo não pode se esquivar de dar 

reconhecimento às situações de fato existente e não tardou para que tal súmula passasse a ser 

mitigada principalmente para que não fosse aplicada no intuito de desconstituir paternidade 

socioafetiva já existente. 

Emergiu daí o verdadeiro reconhecimento da socioafetividade no ordenamento 

jurídico pátrio. Em pioneira decisão, a 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

recurso especial nº 878.941,102 decidiu pela prevalência da paternidade socioafetiva sobre a 

biológica, ressaltando que “a relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, 

desconhecido pelo Direito”. No voto condutor da Ministra Nancy Andrighi, constou, ainda, 

                                                           
101Nesse sentido, Ricardo Lucas Calderón afirma que: “A força construtiva dos fatos sociais fez a 

socioafetividade ser reconhecida juridicamente. Foi na ambivalência entre uma legislação insuficiente e 

demandas complexas típicas desta realidade do novo milênio que passou a se delinear a construção da categoria 

jurídica da afetividade. A sociedade perfila na frente do Direito, o que não será diferente no quadro hodierno, de 

modo que, para muitos dos problemas já postos, as ferramentas jurídicas vigentes simplesmente não trazem 

respostas prontas. Ou seja, o ordenamento não trata de modo expresso de diversos dos litígios da 

contemporaneidade. Os novéis conflitos que se apresentam levam à percepção de um possível descompasso entre 

a realidade – em constante alteração – e uma hermenêutica que reste limitada à estrutura codificada estanque”. 

(CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família, op. cit., p. 15.) 
102 RECONHECIMENTO DE FILIAÇAO. AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇAO SANGÜÍNEA ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-

AFETIVO. 

- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe multa com amparo no artigo 538, 

paragrafo único, CPC se o recurso não apresenta caráter modificativo e se foi interposto com expressa finalidade 

de prequestionar. Inteligência da Súmula 98, STJ. 

- O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo sócio-afetivo entre pais 

e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade da declaração de vontade 

consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, 

desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em registro civil. 

- O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o reconhecimento da filiação naquelas circunstâncias 

em que há dissenso familiar, onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode impor os 

deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai 

sócio-afetivo. A contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem uma relação de mútuo 

auxílio, respeito e amparo, é acertado desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a 

existência de filiação jurídica. 

Recurso conhecido e provido. (STJ, Terceira Turma, REsp nº 878.941/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j: 

21/08/2007, DJ: 17/09/2007) 
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que “tomar como falsa a declaração de paternidade que não coincide com os testes biológicos, 

sem maiores ponderações, é ver a realidade sob o prisma estritamente tecnicista, voltando-se 

as costas ao que interessa de fato para que as pessoas existam dignamente”. 

Também em casos de “adoção à brasileira”, na qual uma pessoa maior e capaz registra 

como seu filho de outrem, apesar de não se revestir de uma modalidade legítima de adoção, o 

entendimento adotado pela jurisprudência é pela manutenção do registro e irrevogabilidade do 

ato por privilegiar, na hipótese, os laços de afeto e amor que se firmaram entre os sujeitos 

envolvidos, devendo-se produzir os efeitos jurídicos da paternidade socioafetiva103. 

No âmbito legislativo, a socioafetividade pode ser confirmada pela Lei Maria da 

Penha (Lei n° 11.340/06), que estatuiu em seu art. 5º, inciso II, a família como aquela 

“compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”104, tornando-se 

                                                           
103 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. 

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 artigo 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 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. 

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.352.529/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j: 24/02/2015, DJE: 13/04/2015) 
104Artigo 5° da Lei 11.340/2006. 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: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 

sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 
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a primeira norma infraconstitucional a reconhecer, inequivocamente, o conceito moderno de 

família. 

Note-se que o referido dispositivo destaca que é considerada família não apenas a 

comunidade tida como tal pelo ordenamento jurídico (“comunidade formada por indivíduos 

que são aparentados”, ou seja, “unidos por laços naturais” e, “por afinidade”), mas também 

aquela na qual os seus componentes “se consideram aparentados”, ou, em outras palavras, são 

“unidos por vontade expressa”. Desta forma, pode-se afirmar que a presente norma consagra, 

pela primeira vez, no âmbito infraconstitucional, a ideia de que a família não é constituída por 

imposição da lei, mas sim por vontade dos seus próprios membros.  

Outro bom exemplo de diploma normativo que bem recepcionou o conceito da 

socioafetividade é a Nova Lei de Adoção (Lei nº 12.010/2009), que consagrou a família 

extensa ou ampliada, que vem a ser aquela que ultrapassa o binômio pais e filhos, integrando 

à entidade familiar, parentes próximos com os quais a criança ou adolescente mantém 

vínculos de afinidade e afetividade.105 

Por fim, há de se ressaltar que mesmo sendo a socioafetividade uma realidade social 

cada vez mais comum, comunga-se do mesmo entendimento da professora Heloísa Helena 

Barbosa106 de que para que ela produza efeitos na esfera jurídica dos envolvidos, não basta a 

simples afirmação de existência pelos seus participantes, sendo necessário o reconhecimento 

judicial. 

O motivo é simples: a socioafetividade não é o único elemento necessário para a 

constituição de uma entidade familiar. Certamente, existem vínculos socioafetivos que não 

representam um vínculo familiar duradouro e vice-versa. A socioafetividade, por si só, não é 

tutelável juridicamente. Apenas quando conjugada a outros requisitos, que serão analisados no 

item 3.2, é que ela passa a ter valor jurídico relevante no Direito de Família. 

 

                                                                                                                                                                                     
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação. 
105TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, op. cit., p. 1.067. 
106BARBOZA, Heloísa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista da Faculdade de Direito da 

UERJ-RFD, vol. 2, n. 24, 2013. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/viewFile/7284/6376>, acesso em 22 abril. 2016. 
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3.2.  O reconhecimento da família anaparental socioafetiva no ordenamento 

brasileiro 

 

Se é certo que socioafetividade não é um conceito tão recente assim e que goza de 

reconhecimento doutrinário e jurisprudencial, embora ainda restrito às relações de filiação, é 

certo que a família anaparental também já vem rompendo as barreiras para sua aceitação 

jurídica, ainda mais diante do reconhecimento constitucional da família monoparental. Cabe, 

agora, entrelaçar esses dois conceitos ao tecido normativo já existente, de modo a investigar 

as bases concretas que autorizam sua aplicação nas relações envolvendo colaterais, fazendo 

surgir as irmandades socioafetivas, objeto deste estudo. 

Para responder tal questão, primeiramente, é preciso pontuar que a admissibilidade da 

constituição do parentesco socioafetivo deflui do art. 1.593 do Código Civil de 2002, que 

estabelece: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consaguinidade ou de outra 

origem”. Embora a expressão “outra origem” não seja clara, é certo que a norma acima citada, 

prevendo as nuances das relações sociais em ampla mutação, pretendeu abrir espaço para 

outras formas de constituição de vínculo de parentesco em linha reta ou colateral, tais como a 

socioafetividade.  

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, tendo reafirmado, 

recentemente, que a Constituição, a partir do momento que valoriza a adoção (art. 227, § 

6º107), e o Código Civil, legitimando o parentesco de outra origem, têm previsto outras 

hipóteses de estabelecimento do vínculo parental distintas da vinculação genética108. 

                                                           
107 Artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 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. 
108 RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO 

ANULATÓRIA DE PARTILHA - FILIAÇÃO CONTESTADA PELOS IRMÃOS - EXAME DE DNA - 

RESULTADO NEGATIVO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. REGISTRO DE NASCIMENTO - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -  PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE PELOS 

CO-HERDEIROS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA FUNDADA 

EM ERRO OU FRAUDE (ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL) - AFETO COMO PARADIGMA DAS 

RELAÇÕES FAMILIARES - FILIAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM 

PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 
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Além disso, o art. 1.547 do Código Civil de 2002109 regula a chamada posse de estado, 

que consiste em um critério, reconhecido expressamente pelo direito brasileiro, para 

demonstrar a existência de vínculo conjugal, diante de elementos fáticos que revelam de 

modo inequívoco a natureza material da relação mantida entre os sujeitos. 

Tradicionalmente, os elementos da posse de estado são o nomen, que representa a 

utilização do nome de família de um por outro, a tractatio, que se reflete na relação interna 

entre os integrantes da relação, consistente na expressão viva do afeto e a reputatio ou “fama” 

que corresponde à aparência perante o meio social, de modo que o vínculo entre aqueles 

sujeitos seja reconhecido pela sociedade como uma relação conjugal.  

É certo que, por se tratar de dispositivo do Código Civil de 2002, sua elaboração, 

como já visto, remontada à década de 70, onde não se podia prever as alterações que a família 

experimentaria nos anos seguintes. Relembre-se que, naquele tempo, o casamento detinha a 

hegemonia na construção de laços familiares, sendo a união estável reconhecida a contas 

gotas, de modo ainda discriminatório, não sendo exigível que o legislador em tal época 

cogitasse estender expressamente a ideia da posse de estado para outras relações que não 

aquelas que envolviam vínculo conjugal.  

                                                                                                                                                                                     
Trata-se de medida cautelar inominada, proposta com o intuito de se determinar a indisponibilidade dos bens 

imóveis objeto do inventário de Francisco Reinaldo de Moura, tendo em vista a omissão na indicação do autor, 

como herdeiro, nos autos do procedimento de arrolamento. Processo extinto, sem o julgamento do mérito, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Provimento mantido em sede de apelação. 

1. A alegada ofensa ao artigo 227, § 6º, da Constituição Federal não merece ser discutida em sede de recurso 

especial, porquanto o exame de ofensa a dispositivo constitucional é de competência exclusiva do Supremo 

Tribunal Federal, conforme dispõe o artigo 102, inciso III, "a", da Constituição. 

2. Nos termos do artigo 1.603 do Código Civil, "A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento 

registrada no Registro Civil." Assim, o estado de filiação se comprova por meio da certidão de nascimento 

devidamente registrada no Registro Civil, a qual, na hipótese em tela, evidencia a legitimidade ativa do 

recorrente, enquanto herdeiro do pai registral, para o ajuizamento da ação anulatória de partilha, assim como da 

medida cautelar inominada - que visa à determinação de indisponibilidade dos bens imóveis. 

2.1 A simples divergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica não 

autoriza, por si só, a anulação do registro, o qual só poderia ser anulado, uma vez comprovado erro ou falsidade, 

em ação própria - destinada à desconstituição do registro. 

2.2 Jurisprudência e doutrina consagram a possibilidade de reconhecimento da socioafetividade como relação de 

parentesco, tendo a Constituição e o Código Civil previsto outras hipóteses de estabelecimento do vínculo 

parental distintas da vinculação genética. Ademais, a filiação socioafetiva, a qual encontra respaldo no artigo 

227, § 6º, da CF/88, envolve não apenas a adoção, mas também "parentescos de outra origem", de modo a 

contemplar a socioafetividade. 

2.3 As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, ao desconstituírem o registro de nascimento com base, 

exclusivamente, no exame de DNA, desconsideraram a nova principiologia, bem assim as regras decorrentes da 

eleição da afetividade como paradigma a nortear as relações familiares. 

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do 

recorrente e em consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem. 

(STJ, Quarta Turma REsp 1.128.539/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j: 18/08/2015, DJE: 26/08/2015) 
109Artigo 1.547 no Código Civil de 2002. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo 

casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de 

casados. 
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Contudo, o que se deve extrair do instituto é sua ratio de reconhecer que “aqueles que 

se comportam de maneira notória e duradoura como sendo, de fato o são”110, revelando que 

seu intuito foi regular situações de fato que careciam de reconhecimento jurídico. Não à toa, o 

instituto, que representa a expressão concreta da socioafetividade, teve sua incidência 

ampliada, podendo-se, hoje, falar em posse de estado de filho111 e em posse de estado de 

irmão. 

Nesse sentido, o Ministro Luiz Edson Fachin, em parecer elaborado em resposta ao 

questionamento apresentado pelo patrono de três senhoras que buscavam judicialmente a 

declaração de vínculo de irmandade socioafetiva, ressaltou a aplicabilidade da posse de estado 

na constituição de parentesco também entre colaterais: 

A convivência qualificada pela participação efetiva na vida do outro, no 

partilhar de alegrias e de dores, no altruísmo desinteressado fundado apenas 

no afeto que se tem pelo outro, pode se configurar como um vínculo de 

fraternidade capaz de encetar parentesco. (...). 

Mutatis mutandi, se a posse de estado vale para atestar casamento, ato 

formal e solene, há de haver, também, força jurídica apta a sustentar a 

família parabiológica entre pessoas que se formaram, no espaço público e 

privado, como irmãos. Aqueles que se comportam de maneira notória e 

duradoura como sendo, de fato são112. 

O caso que originou o referido parecer envolvia três senhoras, que ainda em 1943, 

conheceram um senhor com quem estreitaram vínculo de amizade e o meio social em que 

viviam os reconhecia como irmãos. Décadas depois de viverem juntos como se irmãos 

fossem, o senhor veio a falecer sem deixar descendentes e os únicos parentes consanguíneos 

localizados eram primos com os quais o de cujus sequer mantinha contato. As irmãs 

                                                           
110 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva. Revista dos Tribunais 

Eletrônica, v. 2, jan. 2012. Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgets 

homepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad818160000014e93af41bd2d007faa&docguid=Ie9bba7705e

b011e188de00008517971a&hitguid=Ie9bba7705eb011e188de00008517971a&spos=4&epos=4&td=34&context

=29&startChunk=1&endChunk=1>, acesso em 13 jun. 2016. 
111 “Agora é o vínculo afetivo que se sobrepõe à verdade genética e a filiação é definida quanto está presente o 

que se chama de posse de estado de filho: é reconhecido como filho de quem sempre considerou ser seu pai. A 

posse de estado consolida vínculos que não assentam na realidade natural e têm relevância jurídica de uma 

paternidade manifestamente prejudicial. Se o filho sempre desfrutou desta condição, a ausência de formalização 

não impede o seu reconhecimento. Sob este fundamento é que a Justiça passou a aceitar a adoção póstuma 

mesmo antes de iniciada a ação de adoção, como exige a lei (CC. 1.628). Este foi o primeiro passo para se 

admitir a investigação da paternidade afetiva.” (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. 2. ed. São Paulo: 

Revistas dos Tribunais, 2011. p. 49). 
112 FACHIN, Luiz Edson. Vínculo Parental Parabiológico e Irmandade Socioafetiva. Revista dos Tribunais 

Eletrônica, v. 2, jan. 2012. Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgets 

homepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad818160000014e93af41bd2d007faa&docguid=Ie9bba7705e

b011e188de00008517971a&hitguid=Ie9bba7705eb011e188de00008517971a&spos=4&epos=4&td=34&context

=29&startChunk=1&endChunk=1>, acesso em 13 jun. 2016. 
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socioafetivas sobreviventes, em meio à ação judicial que buscava o reconhecimento do 

vínculo de parentesco socioafetivo, requereram o referido parecer, que entendeu pela 

viabilidade de admissão de vínculo parabiológico a ensejar parentesco também em linha 

colateral, além de identificar no caso a posse de estado de irmãos. 

Essa talvez tenha sido a melhor e mais recente publicação sobre o tema, já que sobre a 

família anaparental, existem poucas manifestações da jurisprudência. Mesmo assim, é 

possível citar, ainda, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que declarou, em 1988, 

como bem de família o imóvel em que residiam dois irmãos, reconhecendo tal arranjo como 

verdadeira entidade familiar113. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também tem interessante precedente114 

envolvendo um idoso que havia ajuizado ação declaratória de união estável com sua cunhada, 

que falecera em 2002. Os herdeiros da senhora falecida interpuseram recurso de apelação ao 

Tribunal, após sentença de primeiro grau favorável ao autor, alegando que entre os cunhados 

não havia indícios suficientes que configurassem união estável, mas meramente situação de 

amizade. No caso, o cunhado fora casado com a irmã da falecida por mais de cinquenta anos e 

os três idosos viveram na mesma residência por décadas. 

Foi produzida prova oral, na qual o enfermeiro, que prestou atendimento às duas 

irmãs, afirmou que recebia o pagamento por seus serviços diretamente do marido, autor da 

ação declaratória. A Sétima Câmara Cível negou, por unanimidade, provimento à apelação 

interposta pelos herdeiros da cunhada, sob o fundamento de que, de fato, não se poderia 

reconhecer a relação dos idosos como uma união estável, mas como uma relação familiar de 

companheirismo e comunhão de vida e afeto. 

Certamente, à época, sequer se cogitava da expressão família anaparental socioafetiva, 

mas o fato é que essa relação de ajuda mútua, que perdurou desde o falecimento da esposa do 

autor em 1994, até 2002, data em que sua cunhada veio a falecer, é exatamente o que se pode 

denominar de família anaparental socioafetiva, que já em 2005, teve seu status de família 

reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

                                                           
113Execução – Embargos de terceiro – Lei 8.009/1990 – Impenhorabilidade – Moradia da família – Irmãos 

solteiros. Os irmãos solteiros que residem no imóvel comum constituem uma entidade familiar e por isso o 

apartamento onde moram goza da proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/1990, não podendo ser 

penhorado na execução de dívida assumida por um deles. Recurso conhecido e provido”. (STJ, Quarta Turma, 

REsp 159.851/SP, Rel Min. Ruy Rosado Aguiar, j: 19/03/1998, DJ: 22/06/1998) 

114 TJRS, 7ª Câmara Cível, Apelação cível nº 70012067096, Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j: 27/07/2005, DJ: 

04/08/2005.  



49 
 

Tudo o que foi exposto até então visa identificar as normas e institutos que autorizam 

o reconhecimento da socioafetivadade em linha colateral. Contudo, não se pode descuidar que 

para a aceitação desse novo arranjo familiar há outro e mais importante fundamento, de ordem 

constitucional que é o princípio da igualdade e a vedação a qualquer tipo de discriminação115. 

O princípio da igualdade, segundo a doutrina aristotélica, equipara-se à noção de 

justiça116. No direito brasileiro, ele se manifesta sob duas vertentes: a primeira é a “igualdade 

perante a lei”, também conhecida como igualdade formal, que diz respeito à aplicação do 

direito vigente sem distinção entre os destinatários das normas; a segunda vertente 

materializa-se através da “igualdade na lei”, tida como igualdade material, que exige a 

igualdade de tratamento dos casos iguais, bem como a diferenciação em hipóteses distintas. 

Não desprezando a importância da igualdade tida como formal, é necessário para a 

continuidade do raciocínio que vinha sendo desenvolvido neste item se debruçar sobre a 

concepção material deste princípio, pois é dela que se pode extrair a noção essencial para o 

reconhecimento da família anaparental socioafetiva.  

Dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais significa estabelecer 

parâmetros de comparação entre pessoas e situações através de critérios valorativos. A 

dificuldade reside no fato de que inexiste igualdade ou desigualdade absoluta entre duas ou 

mais pessoas e situações, considerados todos os seus aspectos. Resta, portanto, saber quais 

fatos são iguais e, por isso, não devem ser regulados desigualmente.  

Para resolver tal questão a doutrina empenhou-se em construir a ideia de que “se não 

há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento desigual, então está ordenado 

um tratamento igual”. Num regime democrático, orientado pela ideia de Estado de Direito 

material, é lícita a opção por um tratamento desigual sempre que, em virtude de razões desta 

monta, o tratamento desigual não se revele arbitrário. Em princípio, portanto, “está exigido 

                                                           
115Artigo 3º da Constituição Federal de 1988: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
116 “As referências mais significativas do pensamento aristotélico acerca da igualdade têm sede na Ética a 

Nicômoco e na Política. Em ambas, o estagirita estabelece um liame inseparável entre a ideia de igualdade e 

justiça. Deste modo, para que se possa esta entender, é preciso naquela deter-se. Anote-se que, ao tratar da 

justiça em Aristóteles deve-se distinguir, conforme T. H. Irwin, entre duas espécies de justiça: a justiça geral 

(centrada na preocupação com o bem comum, pertinente a toda comunidade) e a justiça especial (relativa à 

igualdade ou desigualdade derivada da correta distribuição entre os diversos membros da comunidade dos bens 

disponíveis”. (RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a 

homossexualidade no direito brasileiro e norte americano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 26-27). 
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um tratamento igual, sendo permitido um tratamento desigual se, e somente se, for possível 

justifica-lo”117.  

É certo que o critério de igualdades e desigualdade experimenta transformações, 

conforme nossa própria evolução, mas essa variabilidade não pode servir de pretexto para 

arbitrariedades. Nesse sentido, José Reinaldo de Lima Lopes ressalta: 

Certo que historicamente as divisões entre iguais e semelhantes sofrem alteração, 

ou seja, ao longo da história as condições materiais de vida se alteram de modo que 

semelhanças e distinções deixam de ser razoáveis: passam a ser injustificáveis e 

incompreensíveis. Com o acréscimo e ampliação do saber em torno de certos temas 

pode-se compreender de modo nodo certos fatos ou fenômenos. Por exemplo: a 

pobreza já não se compreende como uma fatalidade natural, uma herança, ou o 

resultado da vontade dos deuses. Já sabemos muito sobre os processos de geração 

de pobreza. A consciência possível em torno do tema já não pode excusar ou 

justificar divisões sociais que a ele se reportem. O mesmo se pode dizer quanto às 

diferenças étnica e genéticas, ao comportamento sexual, etc. Sendo tais conquistas 

do saber conquistas gerais da humanidade, ainda que precárias e frágeis, o 

princípio de ação determina tratar casos iguais de forma igual mantém-se como 

regra racional, mas seu conteúdo é preenchido de forma nova. Naturalmente, o 

resultado do juízo a respeito de certos casos será completamente novo. 

Resumindo tudo o que foi dito até aqui, a ideia de igualdade parte do pressuposto de 

que existem diferenças entre sujeitos e contextos, mas que elas não podem justificar certos 

privilégios ou preferências que não sejam consoantes aos preceitos eleitos 

constitucionalmente. Nas palavras do professor Luiz Paulo Netto Lôbo “as diferenças não 

podem legitimar tratamento jurídico assimétrico ou desigual, no que concernir com a base 

comum dos direitos e deveres ou, com o núcleo intangível da dignidade de cada membro da 

família”118.  

Para o tema deste trabalho, a noção de igualdade se aplica em duas dimensões. A 

primeira é que não se pode desprivilegiar determinadas entidades familiares, se, na prática, 

elas constituem os mesmos vínculos familiares, com os mesmo direitos e deveres dos modelos 

já expressos na Constituição Federal de 1988. Trata-se do princípio da pluralidade familiar e 

da necessária interpretação extensiva do art.  226 da Constituição Federal de 1988.. A segunda 

dimensão incide sobre o fato de que, já tendo sido reconhecida a socioafetividade em casos 

envolvendo relações de paternidade, não aplicar o mesmo raciocínio às situações envolvendo 

                                                           
117 RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a homossexualidade 

no direito brasileiro e norte americano, op. cit., p. 54. 
118LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 67. 
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irmãos ou outros colaterais, além de violar o art. 1.593 do Código Civil, seria consagrar a 

desigualdade e o tratamento discriminatório, vedados pela Constituição. 

Analisando, conforme orienta a mais abalizada doutrina, a “relação entre os entes 

objeto de comparação”, neste caso, entre as relações de paternidade socioafetivas e as famílias 

anaparentais socioafetivas, tem-se como pontos semelhantes (i) o intuitu familiae reconhecido 

pelo meio social e a (ii) socioafetividade como origem do parentesco. Como ponto de 

diferenciação temos que uma regula as relações de filiação e a outra os vínculos entre 

colaterais. Ora, relegar tratamento diferenciado a essas situações apenas em razão do vínculo 

familiar que as une, se de filho ou irmão, seria comungar do mesmo entendimento de outrora 

de que homens e mulheres devem receber tratamento desigual em razão do gênero.  

Como é cediço, tais discriminações são incompatíveis com os valores insculpidos na 

Constituição Federal de 1988. Não há justificativa racional ou fundamento lógico apto a 

legitimar tal critério discriminatório, impondo-se, à luz do princípio da igualdade, a aplicação 

do direito livre de arbitrariedades, tratando-se da mesma forma o que é essencialmente igual. 

Diante de tudo o que foi dito, pode-se concluir que, apesar de as famílias se alterarem 

de forma mais rápida e complexa do que o Direito pode acompanhá-las — como já repetido à 

exaustão —, isso não pode servir de justificativa para desagasalhar tais relações no plano 

jurídico. Se o casamento, que é ato formal e solene, pode ser atestado a partir da posse de 

estado, o mesmo raciocínio deve ser empregado para sustentar a família parabiológica entre 

pessoas que se apresentam para o meio social como se irmãos fossem, ainda mais 

considerando que o art. 1.593 do Código Civil de 2002 autoriza o parentesco de outra origem 

que não seja a biológico.  

Excluir a família anaparental socioafetiva do mundo jurídico, ainda mais diante das 

previsões legais já existentes e do recente posicionamento da doutrina e da manifestação da 

jurisprudência, seria uma forma arbitrária e injustificável de discriminação, incompatível com 

os preceitos constitucionais, que primam pela igualdade material. 

 

3.3. A família anaparental socioafetiva no contexto das famílias simultâneas 

 

Como visto, não há dúvidas de que o Direito de Família se funda no princípio da 

pluralidade familiar. Isso significa que se toma, aqui, por entidade familiar (empregada como 



52 
 

sinônimo de família) qualquer núcleo de coexistencialidade estável, público e fundado no 

afeto, como visto no item acima. Nesse contexto, a ideia de pluralidade não deve ser 

compreendida apenas quanto à aceitação de novas modalidades de família para além daquelas 

especificadas no art. 226 da Constituição Federal de 1988, mas sim, conjugada ao conceito de 

simultaneidade.  

Diz-se isso porque a existência de uma família formada por dois irmãos afetivos não 

significa dizer que seus membros sejam órfãos ou pessoas sem parentes. Para entender como 

esses irmãos podem ao mesmo tempo constituir uma família anaparental socioafetiva, mas 

continuarem a pertencer e desenvolver seu papel em outros arranjos familiares, é necessário 

tecer breves comentários sobre as famílias simultâneas. 

Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk caracteriza o fenômeno da simultaneidade familiar 

de forma a englobar todas as circunstâncias em que uma pessoa se coloca como componente 

de duas ou mais entidades familiares diversas entre si. Nesse sentido, surgiriam inúmeras 

hipóteses de configuração, agrupadas pelo professor, na perspectiva da conjugalidade e na 

perspectiva da relação entre pais e filhos119.  

A perspectiva da conjugabilidade120, ou seja, a manutenção de uma entidade familiar 

paralelamente à existência de um casamento ou a uma união estável – diga-se de passagem 

ponto mais delicado das chamadas “famílias simultâneas” –, não será objeto deste estudo pela 

total impertinência com o tema central deste trabalho e deste item, que visa discutir as 

“famílias simultâneas” no contexto do irmão socioafetivo.  

A identificação das famílias simultâneas parte de duas noções básicas. A primeira diz 

respeito à ideia de família como núcleo ou entidade familiar, e não no sentido amplo de 

parentesco e afins ou da consanguinidade, abrangendo apenas as formações familiares em 

concreto. A segunda reflete-se em uma apreciação da presença ou não da situação de 

simultaneidade familiar a partir do indivíduo que constitui elemento comum entre as 

entidades familiares observadas. 

Embora o professor Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk não tenha feito menção à relação 

de simultaneidade nas famílias anaparentais formadas por irmãos socioafetivos, considerando 

que sua tese tem como ponto de partida o sujeito em relação aos núcleos familiares 

                                                           
119 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit., p. 169-181. 
120 A simultaneidade familiar, portanto, pode se constituir de duas formas: duas uniões estáveis ou um casamento 

e uma união estável, desde que haja concomitância em ambas. Para mais informações, recomenda-se: DIAS, 

Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, op. cit., p. 47-48. 
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simultâneos que pertence (“pluralidade sincrônica de núcleos diversos que possuem, 

entretanto, um membro em comum”121) pode-se estender o raciocínio por ele utilizado ao 

tema em voga. Sendo assim, é correto afirmar que o irmão socioafetivo, ao mesmo tempo que 

pertence aquele arranjo familiar anaparental, continua a constituir uma família com seus pais, 

seus avós e demais entes queridos.  

Há uma grande resistência à ideia de reconhecimento das “famílias simultâneas”, fruto 

das restrições que a concepção exclusivamente matrimonializada acerca da família causaram. 

Como ressalta Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, a unidade do modelo pode levar a 

conclusões aberrantes, como, por exemplo, a de que, ainda que alguém constitua, como 

realidade fática, uma pluralidade de núcleos familiares com os filhos que possui com várias 

mulheres diferentes, juridicamente terá apenas uma família – isso se for casado com alguma 

delas. Ou pior, “poderá não ter família alguma perante o direito se não for casado com 

qualquer das mulheres com as quais constituiu prole, a despeito da coexistência afetiva que 

possa manter com os filhos decorrentes dos diversos relacionamentos”122.  

É preciso desmistificar o preconceito que ainda reside sobre as famílias simultâneas e, 

em especial, sobre as famílias anaparentais formadas por irmãos socioafetivos. Embora a 

impressão não seja muitas vezes exteriorizada, é certo que a constituição de uma família com 

amigos, por mais próximos e leais que sejam, causa estranheza, muitas vezes associada à ideia 

de que aquela pessoa teve ou tem um problema inconciliável com sua família nuclear, 

tradicionalmente formada pelos pais e entes de sangue.  

Há diversas origens e razões pessoais na escolha de vida de dois amigos em se 

proteger e apoiar mutuamente construindo uma família anaparental que, na maioria das vezes, 

em nada tangenciam problemas familiares pretéritos. Basta ter como exemplo um jovem que 

deixa a casa de seus pais para cursar faculdade em outra cidade distante, e, por lá, acaba se 

estabelecendo, duradouramente, criando uma família anaparental com amigo próximo, que 

sempre o auxiliou e com quem sempre dividiu moradia na nova cidade. 

Por certo, não se pode afirmar que o vínculo afetivo com os pais se encerrou e muito 

menos que, por ter optado em conviver em família com um amigo, agora considerado irmão 

socioafetivo, este individuo teria perdido sua posição na família sanguínea. Segundo Carlos 

Eduardo Pianovski Ruzyk, a convivência familiar necessária para se constituir uma entidade 

                                                           
121 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit., p. 9-11. 
122 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit., p. 30. 
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familiar simultânea não significa, necessariamente, a residência sob o mesmo teto123, mas tão 

somente que tenha sido mantido o laço afetivo de preocupação e participação, ainda que 

distante, na vida do outro, o que pode ter plenamente ocorrido no exemplo acima dado em 

relação ao jovem estudante e sua família nuclear. 

Portanto, é essencial para o reconhecimento da família anaparental a aceitação de que 

o princípio da pluralidade familiar não comporta a ideia de exclusão, de modo que um 

indivíduo não pode ser pressionado a escolher, abrindo mão de determinada composição 

familiar, já que se pode pertencer a dois núcleos distintos e simultâneos, sem que isso 

represente qualquer afronta ao sistema normativo hoje vigente. Pelo contrário, é o princípio da 

pluralidade familiar que impõe que as entidades familiares simultâneas podem (e devem) 

conviver pacificamente, gozando da mesma proteção, o que caracteriza, nos dias atuais, a 

família eudemonista124. 

 

3.4. Possíveis efeitos civis do seu reconhecimento jurídico 

 

A família anaparental socioafetiva, como se pretende demonstrar com este trabalho, 

goza de pleno status da família não se justificando qualquer tratamento diferenciado em razão 

da ausência de vínculos sanguíneos a ligar seus membros. 

Quando se defende o reconhecimento jurídico da família anaparental socioafetiva, não 

se está apenas a defender a dignidade de seus integrantes no plano abstrato, mas também no 

que tange à possibilidade de produção de efeitos jurídicos àquela relação de fato. Isso 

significa reconhecer o cabimento da prestação de alimentos e a vocação sucessória aos irmãos 

socioafetivos, além de todos e quaisquer outros direitos assegurados às relações familiares, 

conforme se passará a demonstrar. 

 

 

 

                                                           
123 RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Famílias Simultâneas: da Unidade Codificada à Pluralidade 

Constitucional, op. cit., p. 175. 
124 A família eudemonista é um conceito moderno que se refere à família que busca a realização plena de seus  

membros, caracterizando-se pela comunhão de afeto recíproco, a consideração e o respeito mútuos entre os 

membros que a compõe, independente do vínculo biológico. 
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3.4.1.  Dever de prestar alimentos 

 

O direito a alimentos e o correspondente dever de prestá-los, tal como hoje se 

apresenta, é fruto da evolução do Direito de Família, cujo marco foi a Constituição Federal de 

1988. Como visto no capítulo anterior, o dever de prestar alimentos funda-se no princípio da 

solidariedade, que implica respeito e consideração mútua em relação aos membros da família. 

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

O dever de prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica 

que deve existir entre os membros da família ou parentes. Há um dever legal 

de mútuo auxílio familiar, transformado em norma, ou mandamento jurídico. 

Originariamente, não passava de um dever moral, ou uma obrigação ética, 

que no direito romano se expressava na equidade, ou no officium pietatis, ou 

na caritas. No entanto, as razões que obrigam a sustentar os parentes e a dar 

assistência ao cônjuge transcendem as simples justificativas morais ou 

sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural.125 

Como é cediço, os alimentos respeitam o binômio necessidade-possibilidade. Isso 

significa que, hoje em dia, com as transformações socioeconômicas e políticas, a orientação é 

a de que não basta apenas a comprovação das condições do alimentante, sendo certo que só 

terá direito a alimentos aquele que provar sua impossibilidade para o trabalho, observando-se, 

por exemplo, sua saúde, sua idade e limitações físicas. 

Os alimentos pretendem resguardar uma vida digna àquele que se encontra 

impossibilitado de prover o próprio sustento e, por isso, considerando tudo o que já foi 

exposto, seria um verdadeiro contrassenso não se reconhecer em uma família fundada tão 

somente no afeto e na comunhão de esforços de vida, como é o caso da família anaparental 

socioafetiva, o direito do irmão necessitado de receber alimentos. 

A nível global, o dever de alimentos entre irmãos não é unânime. A doutrina reporta 

que o direito romano apenas faz referência a uma obrigação simplesmente moral entre os 

irmãos, não estando explícita a obrigação jurídica de assistência. Acrescenta-se, como 

observou Yussef Said Cahali, que “um grupo expressivo de legislações modernas a omite 

(direito austríaco, direito alemão, direito francês, direito consuetudinário inglês), enquanto o 

Código de Família russo de 1927 apenas concedia alimentos ao irmão de menor idade126”. 

                                                           
125 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 

450. 
126 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 490. 
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Em contrapartida, o Código italiano, apesar de reconhecer que não é aconselhável 

alargar as categorias de parentes na linha colateral até onde se possa cobrar alimentos, 

resguardou o direito dos irmãos, tendo em vista que a realidade da vida revela a existência de 

uma intimidade e comunidade de afetos dos mais sólidos, estando, aí, compreendida a 

admissão dos direitos recíprocos de alimentos127. 

No Brasil, a discussão se tornou inócua a partir da entrada em vigor do Código Civil 

de 2002, que, em seu art. 1.697128, atribui o encargo alimentar também “aos irmãos, assim 

germanos, como unilaterais”. Ao passo que sedimentou a discussão quanto à obrigação de 

alimentos entre irmãos, o aludido dispositivo inaugura uma série de outros questionamentos, 

como se verá a seguir. 

Já foi dito que o Código Civil de 2002, embora tenha sido promulgado em data 

posterior a Constituição Federal de 1988, não logrou consolidar as mudanças de paradigmas 

proclamadas pela nova Constituição da República. Essa observação é de suma importância 

considerando que a redação do art. 1.697 do referido Codex pode levar à conclusão de que o 

irmão socioafetivo não estaria contemplado pela referida norma, que faz alusão expressa ao 

“irmão germano” e ao “irmão unilateral”. 

Corroborando tal entendimento, Yussef Said Cahali afirma categoricamente que o 

Código Civil não assegura o direito de alimentos entre pessoas ligadas pelo vínculo de 

afinidade diante do “pressuposto de que a obrigação legal de alimentos vincula-se a uma 

relação jus sanguinis, que não existe entre os afins; e nada recomenda a extensão do encargo 

para além das pessoas assim vinculadas”129. 

Embora seja este o posicionamento do ilustre doutrinador, são devidos alimentos entre 

parentes, ex-cônjuges e ex-companheiros, o que nos permite concluir que o encargo alimentar 

não deriva exclusivamente do vínculo de consanguinidade, mas, também, em razão de um 

vínculo de afetividade, fundado na solidariedade. Nesse mesmo sentido, o enunciado de nº 

341 aprovado na IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que “para 

os fins do art. 1.696130, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação 

alimentar”. 

                                                           
127 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos, op. cit., p. 490. 
128 Artigo 1.697 do Código Civil de 2002. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada 

a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 
129 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos, op. cit., p. 494. 
130 Artigo 1.696 do Código Civil de 2002. O direito à prestação de alimentos 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. 
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Ademais, conforme amplamente já exposto, não se pode diferenciar a origem do 

parentesco, se biológico ou socioafetivo, regulando de modo diverso as mesmas situações 

fáticas. Tal conclusão deriva da vedação constitucional a qualquer tipo de discriminação, de 

modo que acolher tais diferenciações significa comungar do mesmo raciocínio repudioso que 

legitimava tratamento diferenciado aos filhos havidos fora do casamento. 

Inclusive, defende-se que, diante da dissolução da família anaparental socioafetiva, 

desde que esta tenha sido judicialmente reconhecida, deve-se inverter a ordem de preferência 

devendo o irmão socioafetivo responder antes dos ascendentes e descendentes pelo dever de 

alimentar o irmão necessitado. A razão para tanto é de ordem puramente prática e social. 

Tendo sido constituída a família anaparental socioafetiva, o dever de se apoiar 

financeiramente já existia, de modo que nada mais coerente que, na condição de mais 

próximo, seja o irmão socioafetivo chamado a prestar alimentos antes dos demais parentes e 

afins. 

O fato é que negar o direito a alimentos ao integrante da família anaparental 

socioafetiva é ir de encontro à própria natureza do instituto, impossibilitando o irmão 

necessitado de ter uma vida digna, tão somente em razão de um conservadorismo superado e 

discrepante dos valores constitucionais. Mais uma vez, repete-se que o direito não pode 

manter-se estático diante do dinamismo e da constante remodelação das relações sociais, sob 

pena de desproteger os cidadãos que mais dele necessitam. 

 

3.4.2.  Sucessão 

 

Um dos temas mais delicados do reconhecimento da família anaparental sociaofetiva 

é, sem dúvida, a possibilidade de sucessão do irmão socioafetivo. Como se defende, aqui, que 

tal união deve ser reconhecida como verdadeira família e que não pode haver diferenciação 

entre a origem do parentesco, não seria coerente negar os direitos sucessórios do irmão 

socioafetivo sobrevivente, até mesmo porque o direito à herança é, hoje, um direito 

fundamental131 garantido pelo art. 5º, XXX da Carta Magna132. 

                                                           
131 “A Constituição não refere à sucessão em geral, mas apenas à herança. Ou seja, foi elevado à garantia 

constitucional o direito daqueles que se qualificam como herdeiros de quem morreu (autor da herança), mas não 

qualquer sucessor. A Constituição não define quem seja herdeiro, o que remete ao legislador infraconstitucional. 

Mas este está limitado ao fim social da norma constitucional, que é a proteção das pessoas físicas que tenham 
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Como a Constituição Federal de 1988 não especificou a quem essa garantia se destina, 

coube ao Código Civil de 2002 regular, em seu art. 1.829133, a vocação sucessória 

determinando, inclusive, a ordem em que cada legitimado poderá herdar, incluindo o irmão, 

na condição de colateral134. Assim, reconhecida judicialmente a relação anaparental 

socioafetiva, adquire o irmão sobrevivente o direito à herança, sem qualquer distinção de 

parentesco, na forma já prescrita na lei. 

A questão poderia parecer encerrada diante da clareza das disposições legais sobre os 

direitos sucessórios, mas, chamou atenção, ao longo da pesquisa bibliográfica para elaboração 

deste trabalho, o posicionamento – ainda que isolado135 – que defendia a equiparação do 

irmão socioafetivo ao companheiro, através de uma união estável anaparental. Para a parte 

sucessória que aqui importa, a diferença consiste basicamente no fato de que, pela ordem 

insculpida no art. 1.829 do Código Civil de 2002, o irmão só herdará na ausência de cônjuge 

sobrevivente, descendentes ou ascendentes. Em contrapartida, se o considerarmos como 

                                                                                                                                                                                     
com o autor da herança relações estreitas de família ou de parentesco. Todos os demais sucessores têm tutela 

restritamente infraconstitucional e desde que não afetem a preferência atribuída pela Constituição aos 

qualificados como herdeiros. Os legatários, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, entes ou entidades não 

personificadas, são sucessores, mas não são herdeiros”. (LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito Civil: sucessões, op. 

cit, p. 39). 
132 Artigo 5º da Constituição Federal de 1988: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXX - é garantido o direito de herança; 
133 Artigo 1.829 do Código Civil de 2002. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no 

regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (artigo 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

134 Hoje, o parentesco colateral se encerra no quarto grau. “Ao longo da história do direito brasileiro, variou o 

limite do parentesco colateral para fins sucessórios, segundas as concepções e interesses de cada época. 

Enquanto predominou o modelo da grande família patriarcal e do interesse em permanecer o patrimônio com os 

parentes consangüíneos e não com o cônjuge, o parentesco era mais largo. (...). Houve mudanças que perduraram 

por poucos anos, reduzindo-o para o segundo e terceiros graus. (...) A redução para o terceiro grau colateral tem 

sido intentada no Poder Legislativo, com justificativas razoáveis, porquanto, na cultura contemporânea, as 

relações afetivas se esgarçam a partir do terceiro grau.  Até este grau (tio e sobrinho) o sentimento de 

pertencimento à família e os laços de afetividade ainda permanecem, deixando de fazer sentido que parentes 

mais distantes, inclusive primos, que frequentemente não se relacionam, sejam agraciados com a herança 

deixada. ” (LOBÔ, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 156-159.) 
135Kusano, Susileine. Da família anaparental: Do reconhecimento como entidade familiar. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7559, acesso em 

24 maio 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1640
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companheiro, ele concorre com esses mesmos legitimados na sucessão, nos termos do 

art.1.790 do mesmo Código136. 

A princípio, a possibilidade de equiparar o irmão socioafetivo ao companheiro pareceu 

coerente; afinal, sendo o núcleo anaparental socioafetivo uma comunhão de esforços, nada 

mais justo do que partilhar os bens constituídos durante esta convivência. Além disso, se é 

certo que os núcleos familiares podem coexistir, também é certo que a família anaparental 

socioafetiva muito provavelmente foi o principal ambiente em que o de cujus se desenvolveu 

antes de falecer. 

Cabe lembrar que a função desempenhada pela sucessão legítima e, em particular, pela 

sucessão necessária é assegurar proteção à família e a proximidade pelo convívio diário, a 

divisão do lar, de tarefas, de despesas, o amor dedicado no seio dessa verdadeira entidade 

familiar poderia se fazer cogitar, em um primeiro momento, na promoção do irmão 

socioafetivo sobrevivente à condição de companheiro, que afetivamente o é. 

Ana Luiza Maia Nevares, embora não discorrendo sobre este tema em específico, faz 

importantes considerações sobre o conceito da família instrumento e sua relação com a 

sucessão legítima, afirmando que as normas relativas à sucessão devem ter como parâmetro a 

entidade familiar a que o de cujus pertencia e sua relação com seus membros: 

A toda evidência, tal concepção deve ser irradiada para o Direito Sucessório. 

Este, portanto, ao tutelar a família instrumento, deverá ter na base de suas 

normas relativas à sucessão legal a pessoa do sucessor, pertencente àquela 

entidade familiar, da qual fazia parte o de cujus. Tal entidade familiar, como 

complexo de vínculos interpessoais, qualifica a relação do chamado à 

sucessão, tornando-a relevante. 

Efetivamente, o direito do sucessor legítimo surge em virtude da morte do de 

cujus, mas é ligado a uma relação já existente quando ocorre tal evento, 

oriunda dos vínculos familiares. É preciso, portanto, que a sucessão legítima 

tenha por fundamento as qualidades específicas do herdeiro e suas relações 

com o autor da herança no seio da convivência familiar.137 

Após essas primeiras impressões, começou-se a problematizar a “união estável 

anaparental”, a fim de apurar se essa construção jurídica seria adequada ou não ao irmão 

socioafetivo. Nesse passo, não se poderia desprezar o entendimento doutrinário que defende a 

                                                           
136 Artigo 1.790 do Código Civil de 2002. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: 

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; 

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um 

daqueles; 

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; 

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 
137 NEVARES, Ana Luiza Maia, op. cit, p. 44. 
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inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil138 e equipara os direitos sucessórios do 

companheiro sobrevivente ao do cônjuge sobrevivente, elevando-o à condição de herdeiro 

necessário (art. 1.845 do Código Civil de 2002)139. Para os que defendem essa corrente, o que 

diferencia a união estável do casamento é tão somente o ato jurídico, de modo que “não há 

                                                           
138 É de extrema relevância para o tema o voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do 

Agravo de Instrumento no Recurso Especial nº 1.135.354/PB , apreciado pela Corte Especial do Tribunal e no 

qual fora levantado incidente de arguição de inconstitucionalidade dos incisos III e IV da supracitada norma 

legal civilista. Mesmo não tendo sido o recurso conhecido por questões meramente processuais, o referido 

ministro votou pela inconstitucionalidade dos dois incisos legais exatamente por entender que a diferença 

existente entre união estável e casamento não reside na relação familiar delas originada, mas sim da formalidade 

para sua oficialização, de modo que a previsão contida nos incisos em apreço não revela tratamento diferenciado, 

mas sim discriminatório. É de grande valia transcrever partes do voto: 

A toda evidência, não há preferência constitucional à família fundada no casamento dito de papel passado em 

preterição à fundada na união estável, como evidentemente não há preterição constitucional à família 

monoparental (que não ocupa a terceira colocação), resultante dos mais singelos vínculos de afeto existentes 

entre pais e filhos. 

Portanto, a possibilidade de conversão dos institutos - que é mera faculdade conferida aos próprios companheiros 

- não pode servir de supedâneo para eventuais tratamentos discriminatórios entre casamento e união estável. 

Por óbvio que, em caso de conversão de uma união estável em casamento, não se convertem as entidades 

familiares, mas os vínculos jurídicos existentes entre os conviventes, e é aqui que reside a real diferença entre a 

união estável e o casamento. (...) 

Diante da fundamentação até agora desenvolvida, a apreciação da adequação constitucional do artigo 1.790, 

especialmente os incisos III e IV do Código de 2002, em última análise, deve levar em consideração um dos 

princípios basilares do ordenamento jurídico, qual seja, o princípio da igualdade, na vertente substantiva, 

apregoada há tempos por Rui Barbosa em sua Oração aos moços, segundo a qual o tratamento desigual aos 

desiguais se justifica apenas na exata medida em que se desigualam. (...) 

No caso da união estável, como assinalado, não são constitucionalmente aceitáveis fatores de discrímen, 

comparativamente ao casamento, calçados nas relações familiares de cada um dos institutos, mas tão somente 

aqueles apoiados no título fundador do casamento – o ato jurídico solene –, que é inexistente na união estável. 

8. Com efeito, diante de tudo o que se me afigura correto sobre o tema e que foi exposto na fundamentação 

desenvolvida, tenho que os incisos III e IV do artigo 1.790 do Código Civil não possuem lastro constitucional, 

devendo, portanto, ser declarada sua inconstitucionalidade. (...) 

Cumpre indagar, com efeito, se o estabelecimento legal de uma ordem de vocação hereditária finca raízes no 

título fundador do vínculo jurídico dos cônjuges ou, ao contrário, se o fundamento da vocação hereditária – e, 

quiçá, de todo o direito das sucessões – hospeda-se nas relações familiares por eles (cônjuges) estabelecidas, ou 

seja, naqueles fundamentos metajurídicos relativos à afetividade, à solidariedade e à comunhão plena de vida. 

(...) 

8. Por tudo o que foi dito, percebe-se que a fundamentação do estabelecimento de uma ordem de vocação 

hereditária deita raízes nas relações afetivas existentes entre o autor da herança e sua família. As normas 

jurídicas alusivas ao tema, portanto, apoiam-se naqueles valores metajurídicos relacionados à solidariedade e à 

afetividade, inservíveis à justificação de tratamento diferenciado entre casamento e união estável. 

Repita-se, a realidade diversa entre a união estável e o casamento não resulta das relações familiares, mas da 

oficialização da relação matrimonial, da certificação estatal da união entre duas pessoas, atributos que dão 

publicidade a terceiros estabelecendo também melhoramento na segurança jurídica destes e dos cônjuges.  

Com efeito, o estabelecimento, pelo artigo 1.790, incisos III e IV, do Código Civil de 2002, de uma ordem de 

vocação hereditária para a união estável diferenciada daquela prevista para o casamento (artigo 1.829) atenta 

contra a Constituição Federal de 88, especialmente contra o artigo 226 – que concedeu a mesma especial 

proteção estatal a todas as famílias lá previstas –, e o caput do artigo 5º -, porquanto concede tratamento desigual 

à união estável exatamente onde esta se iguala ao casamento, que é nos vínculos afetivos decorrentes das 

relações familiares. 

Ademais, é também desigual e discriminatório o fato de o companheiro receber apenas um terço da herança 

partilhável, ao passo que ao colateral tocam os dois terços restantes. 

A bem da verdade, a pretexto de se conferir tratamento diferenciado à união estável, acabou o legislador 

conferindo tratamento discriminatório às famílias a partir dela estabelecidas. (STJ, Corte Especial, AI no REsp nº 

1.135.354, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, j: 03/10/2012, DJE: 

28/02/2013). 
139 Artigo 1.845 do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 
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razão constitucional, lógica ou ética para tal discriminação, em relação aos direitos 

sucessórios das pessoas, que tiveram a liberdade de escolha assegurada pela Constituição e 

não podem sofrer restrições de seus direitos em razão dessa escolha”140. 

Não se pretende, nem de longe, adentrar tema tão espinhoso (até porque esse não é o 

objeto deste trabalho). Por ora, é importante pontuar que esse, de fato, parece ser o 

entendimento que melhor se coaduna com tudo o que já foi exposto até aqui. Afinal, a mesma 

liberdade que se defende na constituição de uma família com um irmão socioafetivo deve ser 

respeitada na escolha do tipo de relação jurídica que irá reger a vida conjugal, não podendo 

isso representar qualquer subtração de direitos. 

Assim, partindo da perspectiva de que o companheiro deve ter os mesmos direitos 

sucessórios do cônjuge, não podendo haver desigualdade entre dois casais pelo fato de um ter 

escolhido o casamento e o outro, a união estável, não tardam para que os conflitos diante do 

caso concreto coloquem em xeque a dita “união estável anaparental”. 

Em que pese já ser sabido que os conflitos familiares são complexos e que muitas 

vezes não se subsumem a uma determinada norma, necessitando para sua resolução da 

ponderação dos princípios constitucionais, não se pode assumir posicionamento que, apesar 

de sua coerência lógica, não garanta uma solução justa aos previsíveis conflitos oriundos da 

sucessão anaparental socioafetiva. 

Para ilustrar o que foi afirmado acima, toma-se como exemplo uma família formada 

por três irmãos sem ascendentes ou descendentes, dos quais dois tem a mesma origem 

genética e o terceiro é considerado pelos demais como um irmão socioafetivo. Todos 

convivem como família, de forma duradoura, e sem qualquer distinção entre a origem do 

parentesco que os une. Diante do falecimento de um deles, cogitar a dupla equiparação dos 

direitos sucessórios do irmão socioafetivo, primeiro aos do companheiro, e, possivelmente aos 

do cônjuge, que goza da condição de herdeiro necessário, significaria a exclusão do irmão 

biológico da sucessão, fazendo o irmão socioafetivo herdar tudo o que foi deixado pelo irmão 

em comum. 

Por óbvio, a igualdade entre a origem biológica ou socioafetiva que aqui se defende 

não tolera tratamento desigual ainda que este seja empregado para privilegiar a 

socioafetividade. Não se justifica a exclusão de um irmão consanguíneo da sucessão em favor 

                                                           
140 LOBÔ, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Sucessões, op. cit., p. 149. 

 



62 
 

do socioafetivo, simplesmente porque seria o total contrassenso defender a necessidade de 

tratamento igualitário aos irmãos de diferentes origens e, de posse desta conquista, utilizá-la 

para chancelar uma desigualdade, agora direcionada ao irmão sanguíneo. 

Assim, conclui-se que equiparar o irmão socioafetivo ao companheiro, elevando-o, 

possivelmente, à condição de herdeiro necessário, significaria burlar a ordem da vocação 

sucessória, atribuindo-lhe, possivelmente, direitos que nem ao irmão sanguíneo foram 

reconhecidos. Não raramente, a união estável anaparental poderia significar a exclusão do 

irmão sanguíneo da herança, de modo que, apesar de a união estável anaparental ter sido 

louvavelmente idealizada, sua aplicação prática redundaria em inaceitáveis injustiças. 

O raciocínio que parece mais adequado, de fato, é aquele exposto nos primeiros 

parágrafos deste capítulo, que equipara o irmão socioafetivo ao irmão com a mesma origem 

genética, que deverá herdar nos termos do já mencionado art. 1.829 do Código Civil de 2002, 

ou seja, na ausência de cônjuge sobrevivente, ascendentes ou descendentes. 

Relembre-se, por oportuno, que há dois tipos de sucessão previstos no ordenamento 

jurídico: a sucessão legítima e a sucessão testamentária, de modo que caso seja a vontade de 

um dos irmãos, ou de ambos, é possível testar sobre a parte disponível da herança, garantindo 

que o irmão socioafetivo não fique desamparado. 

Não se poderia encerrar a exposição sobre os direitos sucessórios do irmão 

socioafetivo, sem mencionar que o atual Código Civil, no a art. 1.841141, mantendo a regra do 

Código Civil de 1916, faz distinção entre os direitos sucessórios dos irmãos bilaterais e 

unilaterais, estipulando a cada um destes metade do que cada um daqueles herdará. 

A doutrina encontra razão para esse tratamento discriminatório no fato de o irmão 

bilateral ser filho dos mesmos pais do de cujus, o que presumiria idêntica origem do 

patrimônio, enquanto o irmão unilateral poderia, em princípio, ser beneficiado de patrimônio 

deixado por irmão que não seja filho do de cujus, mas de genitor não casado com este. 

Como assevera Paulo Luiz Netto Lôbo, essa “limitação, todavia, tem a mesma origem 

histórica na rejeição moral do filho havido fora do casamento, que não deveria ter o mesmo 

direito sucessório dos filhos matrimoniais”. Tal discriminação é incompatível com o princípio 

da vigente Constituição Federal que veda a desigualdade de direitos entre os filhos de 

qualquer origem, havidos ou não da relação de casamento (art. 227, parágrafo 6°). 

                                                           
141 Artigo 1.841 do Código Civil de 2002. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos 

unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. 
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Destarte, qualquer questionamento que pretenda enquadrar o irmão socioafetivo na 

categoria de irmão unilateral é complemente incabível diante dos princípios fundamentais da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da igualdade e da vedação a qualquer 

tratamento discriminatório que aqui foram exaustivamente defendidos. Tanto irmãos 

socioafetivos como unilaterais devem herdar na mesma proporção do irmão bilateral. 
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CONCLUSÃO 

 

Não há dúvidas de que a família deixou de ser constituída exclusivamente pelo 

casamento e passou a ser reconhecida quando presente o intuitu familiae, tendo o afeto como 

elemento volitivo de sua formação. Embora não haja expressa previsão constitucional que 

legalize o afeto como elemento constitutivo das relações familiares modernas, a falta de 

previsão legislativa não pode servir de pretexto para não se reconhecer a existência de direitos 

merecedores de tutela Estatal 

A família é, antes de mais nada, uma realidade social em constante mutação, sendo 

certo que seu conceito está longe de ser apreensível pelo direito. Assim, qualquer codificação 

que pretenda regulá-la numerus clausus é fadada ao insucesso por ser contrária à sua própria 

essência de livre associação. Não à toa, diz-se que os fatos rebocam o Direito de Família e é 

sobre essa premissa que se deve pautar a interpretação do rol instituído pelo art. 226 da 

Constituição Federal de 1988. 

Dentre as novas formas de organização familiar que surgiram ao longo das últimas 

décadas encontram-se as famílias anaparentais baseadas na sociaofetividade de amigos que 

decidiram se apoiar financeira e emocionalmente como se irmãos fossem. Através de uma 

análise da doutrina e da jurisprudência foi possível constatar que a socioafetividade, como 

fenômeno social, já encontra respaldo jurídico, embora ainda restrito às relações envolvendo 

paternidade. 

 A busca por fundamentos que legitimem a extensão da socioafetividade às relações 

entre colaterais, passa, irremediavelmente, pela ordem principiológica introduzida pela 

Constituição Federal de 1988, que permite, a partir de uma visão unificada do sistema, 

interpretar todas as normas do ordenamento à luz dos valores máximos lá estabelecidos. 

Assim, é possível concluir que a família anaparental socioafetiva merece reconhecimento 

jurídico com base no: 

(i) princípio da dignidade da pessoa humana, que inaugurou uma tutela instrumental 

da família, incluindo como merecedor de proteção jurídica todo e qualquer núcleo familiar 

que promova o desenvolvimento da personalidade e a plena realização de seus membros; 

(ii) princípio da solidariedade social, uma vez que tendo a Constituição Federal de 

1988 elegido a solidariedade como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático 



65 
 

de Direito não se pode repelir uma formação familiar baseada na ajuda mútua e recíproca, que 

justamente realiza esse tão importante valor idealizado para a sociedade; 

(iii) princípio da igualdade, em especial sua dimensão material, que desautoriza a 

utilização de qualquer critério arbitrário para chancelar tratamento desigual a situações 

essencialmente semelhantes. Não há justificativa razoável para autorizar determinada 

primazia de núcleos familiares simplesmente por constarem expressamente no texto 

constitucional, se todos concretizam os mesmo valores e deveres familiares. Essas 

semelhanças impõem que não haja tratamento discriminatório às diversas formas de entidades 

familiares ou a determinados vínculos familiares; 

(iv) art. 1.593 do Código Civil de 2002, que autoriza o parentesco de “outra origem”, o 

que, conforme a mais abalizada doutrina e manifestação da jurisprudência, significa o 

reconhecimento da socioafetividade como vínculo capaz desencadear parentesco, também na 

linha colateral; e 

(v) instituto da posse de estado, previsto no art. 1.547 do Código Civil de 2002, que, 

apesar de regular aparente relação conjugal, estabelece que aqueles que se comportam de 

maneira notória e duradoura como sendo, de fato o são, sendo, portanto, plenamente aceitável 

a chamada posse de estado de irmão. 

As famílias anaparentais socioafetivas e as demais relações baseadas na 

socioafetividade assemelham-se pelo fato de que (i) dependem de reconhecimento judicial 

para que produzam efeitos; (ii) podem conviver simultaneamente, com a mesma igualdade de 

direitos, com outros núcleos familiares, sem que isso represente qualquer afronta ao sistema 

legal vigente; e (iii) dependem da comprovação da afetividade, estabilidade e ostensibilidade 

para a chancela do Estado. 

No caso da família anaparental socioafetiva, significa dizer que a convivência de dois 

irmãos sem consanguinidade, para ser reconhecida como entidade familiar, pressupõe (i) uma 

convivência baseada no afeto – elemento fundador da família moderna –, (ii) construída de 

forma estável, excluindo-se as amizades esporádicas ou passageiras; e que (iii) seja 

socialmente reconhecida, o que significa dizer, que perante a sociedade aqueles irmãos devem 

ser reconhecidos como família pela sua cumplicidade mútua. Extraordinariamente, é 

necessário a divisão do mesmo lar como fato signo presuntivo (não exigido nas demais 

relações familiares socioafetivas) para que seja comprovado o requisito da ostensibilidade. 
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Conceder à família anaparental socioafetiva seus devidos efeitos legais, significa, a 

priori, garantir o direito à sucessão e ao recebimento de alimentos. Tratando-se do exemplo 

de dois indivíduos, que como irmãos vivem, na hipótese de falecimento de um deles, o outro 

deve naturalmente herdar, nos termos do art. 1.829 do Código Civil de 2002, descartando-se 

qualquer equiparação do irmão socioafetivo ao companheiro, através de uma união estável 

anaparental, como se chegou a cogitar, por representar uma burla à ordem de vocação 

sucessória insculpida no Código Civil de 2002. Igualmente, a separação dos dois pode ser 

capaz de gerar o dever de prestar alimentos ao irmão menos favorecido economicamente, 

desde que fique comprovada a necessidade, a possibilidade e razoabilidade. 
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