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RESUMO  

 

O instituto da multiparentalidade é um tema recente que ainda não possui uma 

regulamentação em dispositivos legais, encontrando respaldo na doutrina e na 

jurisprudência. Diante das novas concepções de família ao longo do tempo a 

afetividade ganhou espaço, exigindo-se uma tutela do ordenamento jurídico, a fim de 

recepcionar as diversas e hodiernas unidades familiares. Em vista disso, o presente 

trabalho tem por objetivo analisar a evolução da família e consequentemente do 

instituto da filiação, bem como da questão afetiva como fundamento de tais relações 

familiares e parentais, até o caminho da possibilidade de reconhecimento da 

multiparentalidade – existência concomitante de múltiplos vínculos parentais com 

base nos princípios da socioafetividade e da dignidade da pessoa humana, e na posse 

de estado de filho – aos efeitos jurídicos desse fenômeno social. Para isso, buscou-

se realizar uma ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.     

 

Palavras-chave: multiparentalidade; afetividade; filiação; família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Multiparentality is a recent subject within Brazilian jurisdiction, finding support 

merely on doctrine and jurisprudence. Faced with new conceptions of family over time, 

affectivity has improved its space on families, requiring protection of the legal system 

in order to embrace the various and modern family units. Therefore, the purpose of this 

study is to analyse the evolution of family units and, consequently, of the affiliation 

institute, as well as the affectivity matter as the basis of such familiar and parental 

relationships, to the path of the possibility of recognition of multiparentality – the 

existence of multiple and concomitants parental links based on principles of socio-

affectivity and the dignity of the human person, and in the condition of being a 

son/daughter – to the legal effects of this social phenomenon. Thereunto, we sought 

to carry out and extensive doctrinal and jurisprudential research on the aforementioned 

subject. 

 

Keywords: multiparentality; affectivity; parentality; family.  
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de família sofreu grandes transformações ao longo da história, 

deixando de se pautar no modelo patriarcal e autoritário de aspecto patrimonial que 

vislumbrava exercer funções procriativas, políticas e religiosas. As questões de 

filiação, consequentemente, também eram marcadas pela discriminação entre os tipos 

de filhos, caracterizados como legítimos ou ilegítimos, dependendo da sua origem, 

dentro ou fora do casamento.  

A Constituição Federal de 1988 rompeu com essa dogmática vigente nas 

constituições anteriores transformando de forma significativa os institutos jurídicos da 

família e da filiação. Essa evolução decorreu de um longo processo sociocultural, 

econômico e histórico, que com o reconhecimento de outras formas de constituição 

familiar, que não o casamento, o novo modelo familiar passou a se basear nos 

princípios da igualdade, solidariedade, liberdade, dignidade da pessoa humana e 

afetividade.  

Como traz o artigo 226 da CF a família é a base da sociedade, e entre os mais 

significativos avanços, a Carta Magna instituiu o princípio da pluralidade das 

formações familiares, elegendo o afeto como elemento principal na formação dessas 

diversas entidades, elevando-se a importância dos vínculos baseados no afeto ao 

mesmo patamar da relevância atribuída desde sempre aos vínculos genéticos. Assim, 

a Constituição estabeleceu a igualdade jurídica entre todos os tipos de filhos, 

independente da origem e do vínculo parental.  

Diante de todas essas transformações a doutrina e a jurisprudência vem 

entendendo que a afetividade e a posse do estado de filho, devem ser os critérios 

definidores na determinação da filiação, uma vez que ainda não há legislação 

específica e cada vez mais surgem situações nas quais o afeto se mostra presente. 

O Código Civil, em seu artigo 1.593, reconhece de forma indireta a afetividade ao 

admitir que o parentesco pode ser natural ou civil, permitindo-se, portanto, a 

parentalidade socioafetiva.  

Assim, a paternidade/maternidade socioafetiva e sua coexistência com a 

biológica, passou a dar origem à multiparentalidade, que é uma realidade fática ainda 
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não legislada que encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, para suprir as 

lacunas no Direito de Família.  

A Repercussão Geral 622 julgada em sede de Recurso Extraordinário nº 

898.060 trouxe que: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro 

público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais”. 

Neste contexto, ante a emergência de conflitos em relação a parentalidade 

surge o reconhecimento da multiparentalidade pelo ordenamento jurídico que traz 

importantes e expressivos desdobramentos.  

O presente trabalho inicialmente abordará as novas concepções de família, 

trazendo as informações que ocorreram no instituto da família ao longo dos anos na 

medida em que a sociedade e as relações humanas foram evoluindo. Após será 

analisado o instituto da filiação com uma breve evolução histórica, seu atual conceito 

e os tipos de filiação, dando um maior enfoque a filiação socioafetiva, bem como nos 

requisitos para sua configuração, em especial a posse de estado de filho – o trato, o 

nome e a reputação.  

Por fim, se conceituará a multiparentalidade e em seguida será trazido os 

diversos aspectos relevantes ao seu reconhecimento, bem como sua aplicabilidade, 

analisando-se em especial o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a 

Repercussão Geral 622, fechando com os efeitos diante do reconhecimento deste 

fenômeno social.  
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1. AS NOVAS CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA  

 

Para se adentrar no instituto da multiparentalidade, necessário trazer 

inicialmente a evolução da família e suas novas concepções no direito brasileiro, a fim 

de se ter uma melhor compressão quanto à origem o tema principal objeto deste 

trabalho.  

O modelo familiar sofreu inúmeras alterações ao longo da história até 

apresentar-se como um modelo patriarcal e binário. Contudo, a família 

contemporânea, muitas vezes renegada pela sociedade conservadora, vem se 

distinguindo dessa concepção de família patriarcal. A família contemporânea é plural, 

igualitária e possui como base a filiação afetiva. Como bem registraram Letícia Regina 

Konrad e Taise Rabelo Dutra Trentin (2014, p.32):  

  

A estrutura familiar, acompanhando a evolução da sociedade e adequando-
se aos anseios de seus membros, sofreu inúmeras mudanças, uma vez que 
os conceitos básicos inerentes à família diferem do passado, tendo em vista 
a reestruturação do organismo familiar, de modo que não mais se admite 
como modelo único aquele formado pelo pai e pela mãe, unidos pelo 
casamento, e a prole comum.1 

 

As mudanças ocorridas na sociedade podem ser observadas por intermédio 

dos códigos e leis que regem o corpo social em questão. No caso do Brasil, ao se 

analisar a evolução da concepção de família na Constituição Federal da República, 

observa-se esse aspecto binário da família na qual a família era composta pelo 

homem e pela mulher que unidos formavam o corpo familiar. Somente com a Carta 

Magna de 1937 que os filhos extraconjugais foram incluídos e obtiveram os mesmos 

direitos dos filhos legítimos do casal (COSTA, p.85). Nesse sentido, observa:  

  

A Constituição Federal de 1934, de forma pioneira, reservou dentro do título 
V um capítulo completo para tratar os aspectos formais da família, porém não 
trouxe nenhuma inovação substancial quanto a esse instituto (BRASIL, 1934). 
Em 1937, foi outorgada uma nova Constituição Federal e esta praticamente 
não previu mudanças em relação à constituição familiar, porém reconheceu 

                                                           
1 KONRAD, Letícia Regina; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. Multiparentalidade nas famílias 

recompostas e a parentalidade socioafetiva. In: Revista dos Tribunais Sul, v. 4, 2014, p.32. 
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a igualdade entre os filhos legítimos e os naturais (BRASIL, 1937). Seguindo 
os moldes da Carta Maior anterior, as Constituições Federais de 1946 e de 
1967 não trouxeram nenhuma mudança significativa no que concerne à 
família, isto é, manteve-se a ideia de que para constituí-la era necessário o 
casamento civil [...].2 

 

Outra análise a ser realizada refere-se às alterações que podem ser 

constatadas ao se comparar o conceito de família do Código Civil de 1916 e do Código 

Civil de 2002. No Brasil, o Código de 1916 refletiu a virilidade patriarcal e a 

racionalidade patrimonialista. Pode-se notar que tal concepção persiste até os dias 

atuais no senso comum imaginário de muitas juristas (CATALAN, 2012, p.152).3 

Para o ministro Luiz Edson Fachin (2012, p.10), os valores que regiam o 

Código Civil de 1916 foram transformados: o Código de 1916 baseava a legitimidade 

da família e dos filhos no casamento, ao passo que atualmente os elementos de maior 

importância são a igualdade e o afeto. Nessa acepção, prossegue Fachin (2012, p.10):  

  

[...] A presunção pater is est, como presunção qualificada, vinculava o 
parentesco ao leitmotiv da família no sistema do Código de 1916: o 
casamento.  Hoje, também, a paternidade pode ser determinada a partir do 
leitmotiv do direito das famílias contemporâneo. Esse leitmotiv, todavia, é, 
hoje, outro: não mais o vínculo matrimonial, mas, sim, o dado afetivo.4   

  

Importante destacar ainda, nesta breve análise, que somente na Constituição 

de 1967 houve a modificação da indissolubilidade do casamento, com o advento da 

Lei 6.515 de 1977, que possibilitou o divórcio no ordenamento jurídico. Assim, a Lei 

do Divórcio representou um passo importante rumo ao início da liberdade de 

constituição familiar, permitindo desconstituir o casamento e constituí-lo por meios 

informais (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2009, p.35).5 

                                                           
2 COSTA, Jamilly Steffane Liberato da. Adoção homoparental conjunta: famílias socioafetivas e a 
concretização do melhor interesse da criança e do adolescente. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 
957, jul. 2015, p.85. 
3 CATALAN, Marcos. Ensaio sobre a multiparentalidade: explorando no ontem pegadas que levarão 
ao amanhã. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, 2012, p.152. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/31491/20093>. Acesso em: 29 jan.2018. 
4 FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. Soluções 
Práticas. vol. 2, 2012. P.10. 
5 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como efeito 
da socioafetividade nas famílias recompostas. In: Revista brasileira de direito das famílias e 
sucessões, v. 11, 2009, p.35. 
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Contudo, a visão excludente e binária trazida e resguardada pelo Código Civil 

de 1916 e de 2002 não vigorou desde sempre ao longo da história da humanidade. 

Assim, nos dias atuais a sociedade já concebeu como “bela inúmeras formas de 

família” (CATALAN, 2012, p.148).6  

Marcos Catalan (2012, p.151) ao analisar a opressão imposta às famílias 

multiparentais ao longo da história da humanidade, ocasionada, principalmente, pela 

visão eurocêntrica, atribui ao Direito a culpa pela sociedade atual rejeitar de certa 

forma a multiparentalidade. Isso porque, para Catalan, o Direito tutelou ineficazmente 

e genericamente a realidade familiar vivenciada, pois já existia em muitas 

comunidades antigas e tribos esse tipo plural de unidade familiar.7   

O Direito eurocêntrico oprimiu tais concepções de família, contudo, como se 

observou, o modelo binário do Código Civil de 1916 vem sendo superado. Nesse 

sentido, ensina Belmiro Pedro Welter (2003, p.297): 

 

Hoje, no direito brasileiro, a família é construída não tão-somente pelo 
casamento, mas também pela união estável ou pela comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, denominada família monoparental, 
nuclear, pós-nuclear, unilinear, eudemonista ou sociológica, na qual é 
professada a reciprocidade do ideal de felicidade, de desvelo, de carinho, de 
comunhão de afeto.8 

 

Note-se que a Constituição Federal da República de 1988 traz expressamente 

a proteção do Estado para as famílias monoparentais e formadas por união estável:  

  

CF/1988, art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. [...] § § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. § 4º Entende-se, também, como 
entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. [...] (BRASIL, 1988)9  

                                                           
6 CATALAN, Marcos. Ensaio sobre a multiparentalidade: explorando no ontem pegadas que levarão 
ao amanhã. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, 2012, p.148. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/31491/20093>. Acesso em: 29 jan.2018. 
7 Ibedem. 
8 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. 1ª Ed., v. 01, Porto 
Alegre. Revista dos Tribunais, 2003, p.297.    
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>>. Acesso em: 26 de jan.2018. 
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No entanto, tal previsão não exclui a proteção estatal das outras constituições 

familiares, sendo entendimento doutrinário e jurisprudencial que o artigo 226 da 

Constituição Federal possui um rol meramente exemplificativo. Nesse sentido, Ana 

Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima (2009, p.35) afirmam que o rol não pode 

ser taxativo, tendo em vista a garantia da liberdade de constituição de família no 

ordenamento jurídico. Diante desse direito fundamental, o Estado não pode restringir 

os modelos de famílias.10 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012, p.86)11 entendem que 

interpretar o artigo 226 da Constituição Federal de forma não inclusiva esbarra em um 

problema hermenêutico, tendo em vista que a interpretação sistemática e teleológica 

dos preceitos constitucionais conclui facilmente pela característica meramente 

exemplificativa do artigo. Assim, com essa interpretação permite-se que a concepção 

de família possa ser adaptada, a fim de responder aos anseios e às particularidades 

da sociedade, conforme defende parte da doutrina: 

 

De fato, o legislador constituinte apenas normatizou o que já representava a 
realidade de milhares de famílias brasileiras, reconhecendo que a família é 
um fato natural e o casamento uma solenidade, uma convenção social, 
adaptando, assim, o Direito aos anseios e às necessidades da sociedade. 
Assim, passou a receber proteção estatal, como reza o art. 226 da 
Constituição, não somente a família originada através do casamento, bem 
como qualquer outra manifestação afetiva, como a união estável e a família 
monoparental – formada pela comunidade de qualquer dos pais e seus 
descendentes, no eloquente exemplo da mãe solteira. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2012, p.88).12 

 

Desse modo, ao se analisar a biparentalidade, concebida antigamente como 

a presença do pai e da mãe, verifica-se que seu conceito também fora modificado, 

abrangendo agora as famílias formadas pelo mesmo sexo (MALUF; MALUF, 2014, 

p.131).13 

                                                           
10 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como efeito 
da socioafetividade nas famílias recompostas. In: Revista brasileira de direito das famílias e 
sucessões, v. 11, 2009, p.35. 
11 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direito das famílias. 4. 
ed. Salvador: Jus PODIVM, 2012, p.86. 
12 Ibidem. 
13 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. As relações de 
parentesco na contemporaneidade. Prevalência entre a parentalidade socioafetiva ou biológica. 
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O Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 

4.277/DF14 apreciou a constitucionalidade da união de casais homoafetivos (BRASIL, 

2011). Na ADI, o STF reconheceu a união homoafetiva como instituto jurídico, com 

base na proibição do preconceito, na liberdade da própria sexualidade e no direito à 

intimidade e à vida privada. Sustentando ainda, que o caput do artigo 226 da 

Constituição Federal confere proteção especial do Estado à família, ainda que 

informalmente constituída, sendo o conceito de família independente de qualquer 

significado ortodoxo que lhe possam atribuir. 

Atualmente, se está diante de uma sociedade mais plural que aceita a 

dissolução do casamento e vem reconhecendo, aos poucos, novas concepções de 

família. A família contemporânea se sustenta por meio de laços de afeto, 

diferenciando-se do antigo modelo patriarcal.  

Letícia Regina Konrad e Taise Rabelo Dutra Trentin (2014, p.46) também 

sustentam que a família patriarcal fora superada, já que atualmente é essencial o 

diálogo intrafamiliar para a manutenção do corpo da família. Tais autoras acreditam 

que a perspectiva patrimonial, anteriormente intrínseca ao instituto da família, cedeu 

lugar à dignidade da pessoa humana.15 Em igual sentido, explanam Ana Carolina 

Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues (2009, p.34): 

 

Ao lado de todas essas mudanças, uma alteração substancial na natureza 
jurídica da família e em sua função transformou definitivamente a dinâmica 
das relações familiares: a família deixou de ser um instituto formal e 
absolutizado, que atraía a tutela jurídica de per si, para se transmudar 
em um núcleo social funcionalizado ao desenvolvimento da 
personalidade e da dignidade de seus membros. Apenas enquanto 
cumpridora dessa função, a família justifica sua própria existência e proteção 
estatal. Findo o ambiente de vida em comum, de assistência, de troca de 
experiências e cuidado, ou seja, tudo o que é necessário para a edificação 
da personalidade de seus membros, não se justifica a manutenção do núcleo 

                                                           
Melhor interesse dos filhos. Descabimento ou reconhecimento de multiparentalidade: parecer 
definitivo. In: Revista nacional de direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014, p.131. 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 4277. Relator: Ayres 
Brito. 2011. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf/inteiro-teor-110025878?ref=juris-tabs>. Acesso em: 08 jan.2018. 
15 KONRAD, Letícia Regina; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. Multiparentalidade nas famílias 
recompostas e a parentalidade socioafetiva. In: Revista dos Tribunais Sul, vol. 4, 2014, p. 46. 
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social, que, em alguns casos, só permanece pela formalidade que o reveste; 
permanece a forma, mas não a essência. (grifo próprio).16 

  

Com essa breve análise das leis e da Constituição Brasileira percebe-se como 

o direito das famílias vem se transformando com tempo, sendo possível analisar o 

contexto em que vivia nossa sociedade há alguns anos por intermédio da legislação. 

O conceito de família relaciona-se de modo íntimo com a conjuntura social em 

questão, sendo insustentável, hoje em dia, conceber o instituto da família apenas nos 

moldes da tradicional família nuclear, formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. 

Maria Berenice Dias (2013, p.40) menciona ser difícil conseguir encontrar uma 

definição do conceito de família em toda sua extensão a qual se apresenta nos dias 

atuais.17 Rafael da Silva Santiago (2015, p.34) coaduna com esse entendimento, e ao 

tratar do tema da pós-modernidade no direito das famílias constata que uma de suas 

principais características é a incapacidade de gerar consenso. Diante desse fato 

descreve que estamos diante “[...] de um período de ausência de uniformidade acerca 

da definição da família, espaço no qual, há muito tempo, paradigmas – como o 

matrimônio, a união de pessoas de sexos diferentes e a filiação biológica – vem sendo 

questionados”.18 

Desse modo, faz-se necessário ampliar o conceito de família, a fim de tutelar 

todas as suas formas que vem surgindo na sociedade. Com esse viés, Maria Berenice 

Dias concebe a família de modo plural:    

 

É necessário ter uma visão pluralista de família, abrigando os mais diversos 
arranjos familiares, devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar no 
conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem em 
um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. [...] Esse é 
o divisor entre o direito obrigacional e o familiar: os negócios têm por substrato 
exclusivamente a vontade, enquanto o traço diferenciador do direito da família 
é o afeto. A família é um grupo social fundado essencialmente nos laços 
de afetividade após o desaparecimento da família patriarcal, que 

                                                           
16 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como efeito 
da socioafetividade nas famílias recompostas. In: Revista brasileira de direito das famílias e 
sucessões, v. 11, 2009, p.34. 
17 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.40. 
18 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p.34.   
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desempenhava funções procriativas, econômicas, religiosas e políticas. 
(DIAS. 2013, p. 42) (grifo próprio)19  

  

A família tradicional estava fortemente vinculada tanto ao patrimônio, quanto 

aos laços biológicos. Ao passo que a noção de família atual relaciona-se ao conceito 

de obrigação mútua e aos laços de afetividade (LÔBO, 2011, p.27).20 No contexto da 

família contemporânea, a afetividade assume um papel central, sendo a comunidade 

familiar formada por este vínculo afetivo protegido pela Constituição Federal 

(SANTIAGO, 2015, p.58).21 

Em suma, o modelo contemporâneo de família baseia-se em um modelo 

plural, centrado nas relações de afeto. Isso se deve em razão das inúmeras relações 

e construções auferidas pela capacidade de amar do ser humano. Tal aptidão passível 

de constituir diversos modelos de família encontra-se protegida pela Constituição por 

meio dos princípios de liberdade e da dignidade da pessoa humana.   

Após essa breve exposição sobre os atuais conceitos de família, cabe analisar 

o instituto da filiação, desde sua evolução histórica e sua atual concepção, bem como 

seus tipos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
19 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.42. 
20 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.27. 
21 SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e consequências 
jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015, p.58. 
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2. O INSTITUTO DA FILIAÇÃO NO BRASIL 

 

Como visto no capítulo anterior o instituto da família sofreu transformações 

importantíssimas ao longo dos anos na medida em que as relações humanas foram 

evoluindo. 

Neste capítulo serão abordados temas pertinentes à filiação que em 

decorrência da mudança do modelo familiar no Brasil precisou adaptar seu conceito e 

suas consequências jurídicas. 

 

2.1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE FILIAÇÃO 

 

A família do século XX era patriarcal, hierarquizada, patrimonial e 

matrimonializada. O pater (pai) era sinônimo de autoridade, ele geria toda a família, 

tinha o poder sobre a vida e morte dos filhos, e ficava no topo da hierarquia, e após 

ele vinha os filhos e a mulher, em caráter de inferioridade. Era patrimonial, pois sua 

estrutura girava em torno do patrimônio da família, que tinha função primordialmente 

econômica (VENOSA, 2009, p.301).22 

Para Maria Berenice Dias “a família constituída pelo casamento era a única a 

merecer reconhecimento e proteção estatal, tanto que sempre recebeu o nome de 

família legítima.” 23 

Diante disso, historicamente o conceito de filiação era fruto de forma 

discriminatória, pois a Lei 3.071 de 1º de Janeiro de 1916 (Antigo Código Civil), que 

vigorou por mais de 80 anos no Brasil, classificava os filhos em conformidade com o 

estado civil dos pais24. 

                                                           
22 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família, Volume VI, 9ª Edição. São Paulo: 
Editora Atlas, 2009, p.301. 
23 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.87. 
24 GILDO, Nathália. <https://jus.com.br/artigos/46589/evolucao-historica-do-conceito-de-filiacao. 
Acesso em: 10 jan.2018. 
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O Código Civil de 1916 classificava a filiação de acordo com a origem, ou seja, 

se era ou não advinda do matrimônio, considerando apenas como filho legítimo aquele 

havido na constância do casamento, sendo ilegítimo o advindo de relações 

extramatrimoniais. Os ilegítimos dividiam-se em naturais e espúrios, e estes, por sua 

vez, classificavam-se em adulterinos e incestuosos. 

Legítimos eram os que nasciam da relação de casamento civil e ilegítimos 

eram os nascidos de relação extramatrimonial. Os ilegítimos dividiam-se em naturais 

ou espúrios. Filhos ilegítimos naturais eram nascidos de pais que não estavam 

impedidos de se casar, já os ilegítimos espúrios eram nascidos de pais que estavam 

impedidos de casar. Os espúrios classificavam-se em adulterinos e incestuosos. 

Ocorria-se o primeiro caso, quando o impedimento decorria de casamento dos pais, 

mas se o impedimento para o matrimônio procedia de parentesco entre os pais, o filho 

nascido dessa relação era chamado incestuoso (Queiroga, 2004, p.212).25  

Felizmente, com o advento da Constituição Federal de 1988 muitos 

dispositivos de lei foram revogados por não atenderem mais os princípios do novo 

Estado democrático de direito e por ferirem o princípio da dignidade humana. 

Como preceitua o art. 227, § 6° da CF/88: “Os filhos havidos ou não da relação 

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

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988).26 

Tendo a Constituição da República consagrado o princípio constitucional da 

igualdade entre todos os filhos e da dignidade da pessoa humana, foram derrubadas 

as distinções discriminatórias até então existentes, vedando qualquer diferenciação 

entre os filhos. O artigo 227, parágrafo 6º da Carta Magna é o dispositivo que traduz 

tal progresso. Neste mesmo sentido Carlos Roberto Gonçalves ensina que: 

 

A Constituição de 1988 (art. 227, §6º) estabeleceu absoluta igualdade entre 
todos os filhos, não admitindo mais a retrógrada distinção entre filiação 

                                                           
25 QUEIROGA, Antônio Elias. Curso de Direito Civil – Direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p.212. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>>. Acesso em: 26 jan.2018. 
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legítima e ilegítima, segundo os pais fossem casados ou não, e adotiva, que 
existia no Código Civil de 1916. (2014, p.320)27 

 

Assim, equipararam-se todas as modalidades de filiação, independentemente 

da origem, todas elas são iguais, não podendo mais haver distinções discriminatórias 

entre filhos legítimos e ilegítimos, tendo a mesma qualificação, os mesmos direitos e 

deveres, que são protegidos constitucionalmente. 

Atualmente todas as espécies de filiação são protegidas constitucionalmente, 

não importa se o vínculo é biológico, jurídico ou afetivo, todas são detentoras dos 

mesmos direitos e qualificações, pois não importa mais para o direito qual a relação 

entre os pais, e sim proteger os filhos. 

 

2.2. A ATUAL CONCEPÇÃO DE FILIAÇÃO  

 

Com a promulgação da Constituição da República, e as mudanças que 

ocorreram na família brasileira nas últimas décadas, que deixou de lado a família 

exclusivamente patriarcal, o instituto da filiação também mudou.  

Como exposto acima à filiação também era concebida apenas dentro dos 

moldes da família tradicional. O Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916)28 descrevia no 

título V, capítulo II, sobre a filiação legítima, sendo legítimo o filho que era concebido 

na constância do casamento. Por outro lado, o Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002)29 

trouxe um grande avanço em termos de aceitação das diversas formas de filiação ao, 

em seu capítulo II do subtítulo II, falar apenas sobre filiação, sem caracterizá-la como 

legítima ou não.  

Desse modo, o Código Civil atual igualou os direitos dos filhos havidos ou não 

da relação de casamento ou por adoção, proibindo qualquer designação 

                                                           
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direto civil brasileiro, v.6, Direito de família, 9. ed., São Paulo/SP: 
Saraiva, 2014, p.320. 
28 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 1916. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
29 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em << 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>>. Acesso em: 26 jan.2018. 



21 
 

 
 

discriminatória relativa à filiação em seu artigo 1.596, conforme menciona Dóris 

Ghilardi (2013, p.69):  

 

Assim como a família era emoldurada pelo casamento, a filiação era 
decorrente de vínculos estritamente biológicos (em alguns casos também 
civil, oriundo da adoção, porém com várias previsões desiguais), dando 
origem a uma relação de parentesco prevista em lei. Em um primeiro 
momento, só era possível o estabelecimento do vínculo paterno-filial 
decorrente do casamento, com o estabelecimento da paternidade presumida. 
Tudo isso com a finalidade de concentrar o patrimônio na família. Não se 
concebia a ideia de dividir qualquer bem que fosse com um ‘bastardo’ 
originado de uma relação extraconjugal.30 

 

Portanto, foram deixados de lado os pré-conceitos, não havendo mais 

distinção entre os filhos advindos da relação matrimonial e os gerados por relações 

extramatrimoniais, passando a considerar todos apenas como filhos. “Tal como 

aconteceu com a entidade familiar, a filiação começou a ser identificada pela presença 

do vínculo afetivo paterno-filial.” (DIAS, 2015, p.363).31 

Fato é que o instituto da família sofreu grande evolução ao longo do tempo. 

Partiu-se de uma concepção de parentalidade completamente restritiva até se 

apresentar atualmente em um modelo mais moderno e flexível.  

Atualmente se tem uma flexibilização do sistema familiar, através do 

reconhecimento do valor jurídico do afeto, enquanto fator relevante da composição 

familiar, e fundamento basilar de uma relação de parentesco.  

Hoje já se reconhece a filiação como uma relação autônoma em relação ao 

vínculo genético, como descrevem Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do 

Rego Freitas Dabus Maluf (2014, p. 129): “[...] filiação é a relação existente entre os 

genitores e sua prole, independente de vínculo biológico.”.32 

                                                           
30 GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo biológico X 
vínculo socioafetivo, uma aválise a partir da AC nº 2011.027498-4 do TJSC. In: Revista brasileira de 
direito das famílias e sucessões, v. 15, 2013, p.69. 
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed., rev., atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.363. 
32 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. As relações de 
parentesco na contemporaneidade. Prevalência entre a parentalidade socioafetiva ou biológica. 
Melhor interesse dos filhos. Descabimento ou reconhecimento de multiparentalidade: parecer 
definitivo. In: Revista nacional de direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014, p.129. 
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Assim, não existe mais espaço para a distinção entre família legítima e 

ilegítima, pois ser filho de alguém independe de vínculo conjugal, união estável, 

concubinato ou mesmo relacionamento amoroso adulterino, devendo todos os filhos 

ser tratados da mesma forma.  

O direito de conhecer sua origem genética é um direito fundamental, relativo 

ao direito de personalidade, mas não significa necessariamente direito à filiação. 

Filiação é um conceito relacional, onde a relação entre duas pessoas estabelece 

direito e obrigações recíprocas. 

 

2.3. OS TIPOS DE FILIAÇÃO  

 

A seguir serão expostas algumas formas de filiação permitidas no Direito 

Brasileiro decorrentes do vínculo biológico e do vínculo socioafetivo. 

Como mesmo aduz o art. 1.593 do Código Civil: “O parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” (BRASIL, 2002).33 Como 

o direito é interpretativo tal texto de lei abre espaço para o entendimento que existem 

laços que se sobrepõe aos de sangue e, portanto, devem ser levados em 

consideração. 

 

2.3.1. Filiação biológica 

 

A filiação biológica é o vínculo genético existente entre pais e filhos. Como 

observado na explanação do conceito de família, somente a filiação biológica era 

aceita pela sociedade. Contudo, não bastava ser filho biológico, era essencial ser filho 

legítimo, ou seja, filho biológico dentro de uma família unida pelo casamento.  

É exatamente por isso que o então ministro Luiz Edson Fachin relata que a 

filiação no senso comum das pessoas refere-se à filiação biológica: “quando se está 

                                                           
33 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
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a versar sobre a questão atinente à paternidade e à maternidade, o dado que costuma 

vir à mente, em um julgamento superficial fundado no senso comum, é a busca do 

vínculo biológico.” (FACHIN, 2012, p.9).34  

Contudo, a sociedade aos poucos modificou o conceito de verdade biológica. 

Isso ocorreu devido a uma mudança em relação à visão cerrada de filhos legítimos, 

oriundos apenas do casamento e em razão do advento dos exames genéticos, os 

quais permitiram esclarecer a “verdade real”, sendo esta, supostamente, a verdade 

biológica. Em razão disso, o conceito de pai também se alterou, podendo ser 

concebido de modo distinto do conceito de genitor, uma vez que este apenas gera o 

filho, ao passo que aquele garante afeto (DIAS, 2013, p.372).35 

Desse modo, apesar de a referência da filiação no imaginário de muitas 

pessoas continuar a ser a verdade genética, a filiação biológica não pode ser o único 

quesito a ser analisado. Dado ao progresso da ciência existem atualmente inúmeras 

formas de conceber um filho, formas antigamente inimagináveis, a exemplo dos 

métodos artificiais existentes e cessão temporária de útero. Dóris Ghilardi (2013, p.69) 

compartilha dessa opinião:  

 

Os lugares definidos na estrutura do parentesco também não mais se 
sustentam, uma vez que os vínculos meramente biológicos passaram a 
disputar espaço com os vínculos afetivos. Novas técnicas de reprodução 
artificial, caso da inseminação heteróloga, possibilitadora de utilização de 
material genético de terceiro, estranho ao casal; da barriga de substituição, 
da qual outra mulher empresta seu útero para conceber o filho da mãe 
genética; e a possibilidade de adoção homoafetiva, são apenas alguns 
exemplos de como o parentesco pode ficar incerto ou, pelo menos, fugir dos 
moldes previamente determinados.36 

 

 Tal ampliação da noção de filiação pode ser vista para alguns doutrinadores, 

como um processo de desbiologização da filiação genética, expressão cunhada por 

                                                           
34 FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. Soluções 
Práticas. vol. 2, 2012, p.9. 
35 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.372. 
36 GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo biológico X 
vínculo socioafetivo, uma aválise a partir da AC nº 2011.027498-4 do TJSC. In: Revista brasileira de 
direito das famílias e sucessões, v. 15, 2013, 69. 
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João Batista Villela. Contudo, conforme relembra Belmiro Welter (2003, pp.15-16), 

esse processo não é verdadeiro.37   

O que se busca é proteger a criança e o adolescente e concedê-los todos 

direitos que merecem, seja reconhecendo a filiação socioafetiva, à genética, ou 

ambas. Desse modo, o objetivo desse processo de ampliação do conceito de filiação 

consiste em observar o vínculo de filiação com um olhar sociológico e psicológico e 

não apenas de modo superficial e calcado no pré-conceito de que filiação deve sempre 

priorizar o aspecto biológico, conforme expõe Belmiro Welter:  

 

Em habitando no ordenamento jurídico brasileiro tão-só as filiações biológica 
e sociológica, está extinta a filiação formal, ficção jurídica, mera presunção 
da paternidade e maternidade. Não se trata, com isso, de uma 
desbiologização da filiação genética, mas, sim, de um fortalecimento das 
duas perfilhações biológica e sociológica; a primeira, porque, com a produção 
do exame genético em DNA, a paternidade e maternidade são comprovadas 
com certeza científica; a segunda, com o acolhimento da Constituição Federal 
de 1988 da família eudemonista e a instalação da igualdade entre todos os 
filhos, o afeto foi reconhecido como valor jurídico. (Welter, 2003, pp. 15–16)38  

 

Assim, embora a filiação genética obrigue em direitos e deveres por parte dos 

genitores e filhos, esta não é mais suficiente por si só. A filiação biológica também 

deve pressupor um elo de amizade, responsabilidade e amor para com o filho, 

devendo garantir o pleno desenvolvimento da criança ou do adolescente, conforme 

leciona Luiz Edson Fachin (2012, p.10): 

 

O biologismo não assume o papel exclusivo de base apta a determinar 
paternidade. Se assim fosse, inviável seria, por exemplo, a doação de 
material genético, com a inseminação artificial heteróloga: os pais seriam 
sempre os doadores dos gametas. Não é, entretanto, como se sabe, o que 
ocorre. A paternidade é mais do que uma determinação simplesmente 
biológica.39  

 

                                                           
37 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. 1ª Ed., v. 01, Porto 
Alegre. Revista dos Tribunais, 2003, pp.15-16.    
38 Ibidem. 
39 FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. Soluções 
Práticas. vol. 2, 2012, p.10. 
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 Um ponto importante a ressaltar, refere-se ao fato da filiação afetiva já ser 

socialmente aceita por meio do instituto da adoção. Logo, embora o senso comum 

das pessoas as impulsem a pensar a filiação como o vínculo biológico entre genitores 

e filhos, deve-se lembrar que a adoção há muito é aceita pela sociedade como filiação. 

Como afirma Luiz Edson Fachin (2012, p.10): 

 

Muito antes do progresso técnico que permitiu a inseminação artificial 
heteróloga a paternidade/maternidade jurídica já podia ser determinada com 
base em critério fundado no afeto, como nos casos de adoção. O afeto é valor 
jurídico que se vincula ao livre desenvolvimento da personalidade e, portanto, 
à dignidade da pessoa humana.40 

 

Portanto, percebe-se que o fator central da filiação biológica é a identidade 

genética dos genitores com o filho, constituindo vínculo de parentesco entre si. 

 

2.3.2. Filiação por substituição 

 

A filiação por substituição é um meio de reprodução assistida pelo qual ocorre 

a transferência de material genético ao filho por apenas um dos pais, sendo 

complementado por pessoa alheia à relação. A participação do terceiro, anônimo, que 

transmite seu material genético resume-se à cessão de gametas, sem que haja 

qualquer relacionamento afetivo ou sexual com os pais.   

A filiação heteróloga excepciona a filiação biológica e é a solução para casais 

que desejam ser pais, mas que têm dificuldades em conceber o filho, seja por 

impotência, seja por outra doença ou condição que obstaculize a gravidez. Este tipo 

de filiação é recente e carece de legislação específica, dificultando a vida dos casais.  

Entende-se que há requisitos intrínsecos à filiação heteróloga que a diferem 

da filiação biológica, apesar de escassa legislação sobre o assunto, a Resolução nº 

2.013 (BRASIL, 2013)41, do Conselho de Medicina, dispõe sobre o procedimento. 

                                                           
40 FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. Soluções 
Práticas. vol. 2, 2012, p.10. 
41 BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.013. Adota as normas éticas para a utilização das 
técnicas de reprodução assistida, anexas à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser 
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Referida Resolução foi revogada dois anos após, por outra que levou o nº 2.121 

(BRASIL, 2015)42, encarregada de acrescentar as inovações reclamadas e 

necessárias para o procedimento. Nova Resolução, contemplada agora com o nº 

2.168 (BRASIL, 2017)43, por sua vez, revogou a anterior e criou novos patamares e 

dimensões para a eficácia e sucesso dos procedimentos na área da reprodução 

assistida. 

Norteia o procedimento a impossibilidade de concepção natural, a vedação ao 

proveito econômico, o anonimato do doador ou parentesco obrigatório da doadora e 

a concordância mútua dos parceiros quanto ao procedimento. Destaca-se o trecho da 

Resolução que determina o sigilo sobre a identidade tanto dos doadores quando dos 

receptores:  

 

Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de 

gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as 

informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas 

exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador 

(BRASIL, 2013).44  

 

Quanto à necessidade do mútuo consentimento prévio para a filiação 

heteróloga, consta no Código Civil (BRASIL, 2002):  

  

                                                           
seguido pelos médicos e revoga a Resolução CFM nº 1.957/10. Disponível em: 
<http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf>. Acesso em: 02 fev.2018. 
42 BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.121. Atualizou normativa anterior, aprovada em 
2013. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25753:2015-09-22-15-52-
49&catid=3>. Acesso em: 02 fev.2018. 
43 BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.168. Adota novas regras para o uso de técnicas de 
fertilização e inseminação no país. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27275:2017-11-09-13-06-
20&catid=3>. Acesso em: 02 fev.2018. 
44 BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.013. Adota as normas éticas para a utilização das 
técnicas de reprodução assistida, anexas à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser 
seguido pelos médicos e revoga a Resolução CFM nº 1.957/10. Disponível em: 
<http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf>. Acesso em: 02 fev.2018. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI269802,11049-Gestacao+de+substituicao+e+registro+da+filiacao
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI269802,11049-Gestacao+de+substituicao+e+registro+da+filiacao
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI269802,11049-Gestacao+de+substituicao+e+registro+da+filiacao
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Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
[...] V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido.45   

  

Este tipo de filiação possui origem legal pelo qual ocorre uma adoção prévia 

ao procedimento, de modo que, caso ocorra à concepção, a criança será filha do 

cônjuge aceitante, afastando qualquer parentalidade do doador. Cumpre referir a 

doutrina trazida por Maria Berenice Dias (2016, p.149) que, de igual forma, concebe 

a necessidade de aceitação prévia do marido para assumir paternidade em relação 

ao filho a ser gerado, conforme expressa:   

  

O consentimento não precisa ser por escrito, só necessita ser prévio. A 
manifestação do cônjuge ou companheiro corresponde a uma adoção 
antenatal, pois revela, sem possibilidade de retratação, o desejo de ser pai. 
Ao contrário das demais hipóteses, a fecundação heteróloga gera presunção 
juris et de jure, pois não a filiação não pode ser impugnada. Trata-se de 
presunção absoluta de paternidade socioafetiva.46   

 

Há que se perceber que esta filiação possui correspondência genética com 

um apenas um dos genitores, de modo que o pai sem correspondência genética com 

o filho adquire o vínculo mediante tratamento legalmente diferenciado. 

Portando, os fatores essenciais à constituição deste vínculo consistem como 

exposto pela Maria Berenice na citação anterior a aceitação mútua e prévia dos pais 

bem como doação anônima do material genético a ser implantado. 

 

2.3.3. Filiação adotiva 

 

A filiação por adoção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990)47, a qual foi atualizada pela Lei nº 13.010 (BRASIL, 

                                                           
45 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
46 DIAS, M. B. Manual de Direito das Famílias. 11. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p.149. 
47 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 30 jan.2018. 
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2009)48. Obedecendo ao disposto na legislação, a vinculação afetiva equipara-se à 

biológica mesmo inexistindo contato anterior ao início do processo de adoção, com 

destaque à impossibilidade de distinção do filho em razão da origem filial, em 

obediência ao Art. 227, § 6º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988)49.   

Conceitua Pontes de Miranda (1947, p.177), em seu “Tratado de Direito de 

Família”, que a adoção é “ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado 

relação ficta de paternidade e filiação”. A adoção é, portanto, o meio pelo qual se cria 

um vínculo jurídico de filiação entre pessoas que, a princípio, não possuíam qualquer 

relação jurídica.50 

Por buscar o melhor para a criança, a lei determina requisitos a serem 

seguidos pelos candidatos à adoção, tais como cursos e acompanhamento 

psicológicos. Após, o casal deve esperar a criança que preencha o perfil indicado 

pelos assistentes sociais, conforme preceituado pelo procedimento. Uma vez iniciado 

o processo judicial de adoção, os pais adotivos constituem a relação, em definitivo, 

por meio da sentença judicial transitada em julgado, a qual terá como consequência a 

exclusão completa do vínculo familiar com a família biológica e a alteração do registro 

civil do adotado, conforme preceitua o Art. 47, § 7º do ECA:  

 

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será 
inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 
[...] § 7o A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da 
sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 42 desta 
Lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. (BRASIL, 1990).51  

 

                                                           
48 BRASIL. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do adolescente de 
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e 
altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jul. 2014. 
Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>. Acesso em: 
20 jan.2018. 
49 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 de jan.2018. 
50 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Max Limonad Editor, 1947. 
V. III, p. 177 
51 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 30 jan.2018. 
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Cumpre destacar que tanto a Constituição Federal, em seu Art. 227, § 6º52, 

como a Lei nº 8.069 em seu Art. 41, expõem de forma clara que os filhos adotivos 

possuem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro filho, sendo 

expressamente vedada qualquer distinção: “Art. 41. A adoção atribui a condição de 

filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais”. (BRASIL, 1990).53 

Quanto aos efeitos pessoais da adoção, cumpre referir Rolf Madaleno que 

igualmente compreende que a redação do Art. 41 da lei em questão extingue os 

vínculos familiares existentes entre a criança e a família biológica. Seu entendimento 

expressa claramente que:  

 

A adoção rompe os vínculos parentais com a família natural, à exceção dos 
impedimentos para o casamento (ECA, art. 41) e se estabelece nova relação 
de parentesco entre o adotante e os descendentes do adotado, seus filhos e 
netos, que passam também a ser parentes do adotante, assim como os 
irmãos biológicos do adotado deixam de ser seus parentes, embora mantida 
a vedação do incesto (MADALENO, 2013, p.670).54 

 

Percebe-se que, uma vez transitado em julgado o processo de adoção, a 

relação civil perfectibiliza-se, conferindo parentesco civil ao adotante, ao adotado bem 

como aos familiares dos adotantes. Constituído o vínculo civil, extingue-se a relação 

de parentesco entre criança e a família biológica, assumindo aquela, portanto, 

parentesco idêntico ao de filho. 

 

2.3.4. Filiação socioafetiva 

 

                                                           
52 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 de jan.2018. 
53 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 30 jan.2018. 
54 MADALENO, R. H. Curso de Direito de Família, 5. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p.670. 
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Uma das mais importantes relações de parentesco é a filiação, sob a ótica dos 

filhos, e a paternidade ou maternidade, sob a ótica dos pais. Buscando-se afastar o 

caráter discriminatório, a igualdade entre os filhos foi reconhecida e o afeto teve 

grande importância nesse novo panorama da filiação (FARIAS; ROSENVALD, 2012, 

p.539).55 

Assim, visando uma maior igualdade no tratamento dos filhos em razão de 

sua origem, obstáculos à determinação da filiação não são mais permitidos, seja ela 

qual for, biológica ou afetiva. Dessa forma, a nova necessidade no Direito de Família 

está na proteção das novas relações jurídicas de filiação (FARIAS, ROSENVALD, 

2012, pp. 540-541).56 

Nessa perspectiva, o critério socioafetivo vem se tornando um dos elementos 

de maior significância ao se analisar a filiação paterna ou materna (FACHIN, 2012, 

p.10).57 A Constituição de 1988 alterou significativamente o direito das famílias, agora 

sustentado por inúmeros ideais como a solidariedade, a paternidade responsável, a 

igualdade e o afeto, fazendo surgir uma nova concepção do direito das famílias 

baseada na filiação socioafetiva (GHILARDI, 2013, p.78).58 

A filiação socioafetiva pode estar presente no parentesco civil, como na 

adoção, no parentesco biológico, e pode ainda expressar-se entre duas pessoas que 

não possuam qualquer vínculo genético ou legal. Esta espécie de filiação permite 

reconhecer como pai ou mãe aqueles que se comportam como tais, 

independentemente de qualquer ligação biológica ou registral.  

Acredita-se que o artigo 1.593 do Código Civil de 2002, ao disciplinar que “o 

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

(BRASIL, 2002)59 estaria elevando a parentalidade socioafetiva ao nível de parentesco 

                                                           
55 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direito das famílias. 4. 
ed. Salvador: Jus PODIVM, 2012, p.539.  
56 Ibidem. 
57 FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. Soluções 
Práticas. vol. 2, 2012, p.10. 
58 GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo biológico X 
vínculo socioafetivo, uma aválise a partir da AC nº 2011.027498-4 do TJSC. In: Revista brasileira de 
direito das famílias e sucessões, v. 15, 2013, p.78. 
59 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
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civil, conforme preceitua Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas 

Dabus Maluf:  

 

O referido dispositivo, através da cláusula geral e aberta, prevê a existência 
de outra modalidade de parentesco, o socioafetivo, através do qual a 
existência de laços de afetividade possa dar origem ao vínculo parental, com 
todos os efeitos dele decorrentes, ampliando o alcance da norma contida sob 
a égide dos arts. 330 e 336 do Código Civil de 1916 que restringia o vínculo 
parental às relações consanguíneas e adotivas. (MALUF; MALUF, 2014, 
p.127).60 

 

Desse modo, ao referir-se “outra origem”, o artigo 1.593 recepciona as 

diversas famílias que vivem afetivamente como parentes. Assim, reconhece-se o 

vínculo parental advindo da socioafetividade (ALVES, 2014, p.15)61. Admitindo assim 

a importância da filiação socioafetiva. 

O IBDFAM reconhece que o vínculo da parentalidade socioafetiva produz 

todos os efeitos pessoais e patrimoniais e, que este vínculo pode se dar tanto para 

crianças e adolescentes quanto para adultos. Neste sentido: “se menor de idade, com 

fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; se maior, 

por força do princípio da dignidade da pessoa humana, que não admite um parentesco 

restrito ou de ‘segunda classe’” (DIAS, 2015, p.407)62. 

De toda forma, a filiação socioafetiva, que não está mencionada em algum 

texto legal, requer a mesma proteção que a filiação biológica, não significando a 

exclusão dos laços genéticos (PEREIRA, 2004, p.132).63 

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

                                                           
60 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. As relações de 
parentesco na contemporaneidade. Prevalência entre a parentalidade socioafetiva ou biológica. 
Melhor interesse dos filhos. Descabimento ou reconhecimento de multiparentalidade: parecer 
definitivo. In: Revista nacional de direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014, p.127. 
61 ALVES, Jones Figuerêdo. Nome da pessoa e dignidade humana: atualidades repercussivas do 
direito das famílias em dinâmica do registro civil. In: Revista nacional de direito das famílias e 
sucessões, v. 1, 2014, p.15. 
62 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed., rev., atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.407. 
63 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica 
da família. 2004. 157f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2272/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da?sequen ce=1>. 
Acesso em: 26 jan.2018. 
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Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a filiação é a relação de parentesco 
estabelecida entre pessoas que estão no primeiro grau, em linha reta entre 
uma pessoa e aqueles que a geraram ou que a acolheram e criaram, com 
base no afeto e na solidariedade, almejando o desenvolvimento da 
personalidade e a realização pessoal. Remete-se, pois, ao conteúdo do 
vinculo jurídico entre as pessoas envolvidas (pai/mãe e filho), trazendo a 
reboque atribuições e deveres variados (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 
543).64 

 

Assim, dentre esses diversos ideais que sustentam a filiação socioafetiva, 

tem-se como um dos mais proeminentes o princípio da afetividade. Tal princípio possui 

fundamento constitucional, que se baseia nas noções de tratamento igualitário entre 

os filhos, independentemente da origem da filiação e das novas definições de família, 

buscando adequar-se às novas perspectivas sociais, as quais promovem maior 

preocupação com a qualidade dos laços familiares:  

 

O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontram-se na 
Constituição fundamentos essenciais do princípio da afetividade, 
constitutivos dessa aguda evolução social da família brasileira, além dos já 
referidos: a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem 
(art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao 
plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a 
mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); d) 
a convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta 
assegurada à criança e ao adolescente (art. 227). (LÔBO, 2011, p.71)65 

 

Contudo, deve-se perceber que não é toda demonstração de afeto que 

formará uma entidade familiar, mas aquelas que possuem característica de afeto 

familiar, caso contrário, cada elo de amizade formaria uma nova família (PEREIRA, 

2004, p. 128)66. Além disso, para Paulo Lôbo: 

 

A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida 
pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de 

                                                           
64 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p.543. 
65 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.71. 
66 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização jurídica 
da família. 2004, p.128. 157f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2272/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da?sequen ce=1>. 
Acesso em: 26 jan.2018. 
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parentesco ou não, no ambiente comum. Supõe o espaço físico, a casa, o lar, 
a moradia, mas não necessariamente, pois as atuais condições de vida e o 
mundo do trabalho provocam separações dos membros da família no espaço 
de todos. É o ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente 
acolhidas e protegidas, especialmente as crianças (LÔBO, 2014, p.94).67 

 

Há três critérios para o estabelecimento do vínculo parental: o critério jurídico, 

o biológico e o socioafetivo. O critério jurídico encontra-se no artigo 1.597 do Código 

Civil e estabelece que a paternidade é presumida, independente da realidade. O 

critério biológico se baseia no exame de DNA. E o critério socioafetivo reconhece o 

pai como àquele que cria e exerce efetivamente tal função. Tendo sempre como base 

os princípios do melhor interesse da criança e a dignidade humana (DIAS, 2015, 

p.390).68 

A parentalidade socioafetiva, portanto, traduz o reconhecimento do afeto no 

campo da paternidade ou maternidade. Não importa se a sua origem é legal, biológica 

ou afetiva, pois deriva agora do estado de filiação fundado no amor. Maria Berenice 

Dias diz que “toda parentalidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter origem 

biológica ou não” (DIAS, 2015, p.389).69 

Neste mesmo sentido, Marco Túlio de Carvalho aduz que por derivar de uma 

norma, a filiação jurídica apenas se justifica caso também estejam presentes a filiação 

biológica ou a socioafetiva (MADALENO, 2013, p. 476).70 

Voltando para o reconhecimento do afeto no campo da parentalidade, o pai, 

portanto, é aquele que exerce a função de pai de dando carinho, amor, educação. 

Rodrigo da Cunha Pereira explica que: 

 

Portanto, o pai pode ser uma série de pessoas ou personagens: o genitor, o 
marido da mãe, o amante oficial, o companheiro da mãe, o protetor da mulher 
durante a gravidez, o tio, o avô, aquele que cria a criança, aquele que fez a 

                                                           
67 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 5 ed., São Paulo, Saraiva, 2014, p.94. 
68 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed., rev., atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.389. 
69 Ibidem. 
70 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família.5. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2013, p.476. 
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adoção..., enfim, aquele que exerce a função de pai (FARIAS; ROSENVALD, 
2015, p.591).71 

 

Dessa forma, é fato que ao se deparar com uma situação fática, os critérios 

não podem ser utilizados de forma absoluta. A filiação socioafetiva não está baseada 

no fato biológico, tampouco nas presunções jurídicas. Ela se caracteriza por uma 

vontade das partes construída ao longo do tempo, é uma via de mão dupla e que 

separa a figura do genitor e do pai (FARIAS; ROSENVALD, 2015, pp. 591-592).72  

Assim, a filiação socioafetiva, por exemplo, pode ser encontrada na adoção, 

filho de criação, na adoção à brasileira ou até mesmo derivada de inseminação 

artificial heteróloga. 

Ademais, não há hierarquia ou maior importância de um desses critérios, 

devendo ser analisado em cada caso. Dessa forma, Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald pronunciam os novos questionamentos da filiação: 

 

Quem é o pai é uma questão carente de significação dentro do ordenamento 
jurídico atual. Pode ser o biológico, pode ser o de criação, pode ser o 
adotivo..., pode ser o do registro... pode ser destituído... Hoje, o Direito de 
Família não tem uma norma que defina, por lei, quem é o pai (FARIAS; 
ROSENVALD, 2015, p.564).73 

 

O reconhecimento de filiação em razão de relação socioafetiva não se 

apresenta na doutrina como decorrência da relação de afeto, faz-se necessário o 

preenchimento de certos requisitos construídos doutrinariamente. Entre eles, está a 

posse de estado de filho, que constitui pré-requisito para a caracterização da relação 

filial acolhido amplamente pela doutrina. 

                                                           
71 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p.591. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
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O Enunciado nº 7 do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM, 2015) 

expressa que “A posse de estado de filho pode constituir a paternidade e 

maternidade”.74 

“A posse do estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do 

afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado” 

(DIAS, 2015, p.53)75. Tal qual o afeto, não pode ser imposto, é um ato de vontade que 

se consolida com o tempo. 

Para o reconhecimento da posse do estado de filho a doutrina estabelece três 

aspectos: o trato, o nome e a reputação. O pai deve tratar o filho como tal, e vice-

versa, de forma notória perante a sociedade. O nome caiu em desuso, uma vez que 

as pessoas se conhecem pelo prenome e não há como exigir a utilização do 

sobrenome do pai/mãe afetivo (FARIAS; ROSENVALD, 2015, pp. 548-549).76 

Compreende de igual modo, a douta Maria Berenice Dias (2016, p.354) que:  

 

Para o reconhecimento da posse do estado de filho, a doutrina atenta a três 
aspectos: (a) tractatus - quando o filho é tratado como tal, criado, educado e 
apresentado como filho pelo pai e pela mãe; (b) nominatio – usa o nome da 
família e assim se apresenta; e (c) reputatio – é conhecido pela opinião 
pública como pertencente à família de seus pais. Confere-se à aparência os 
efeitos de verossimilhança que o direito considera satisfatória.77 

 

Estes elementos, portanto, não podem ser verificados isoladamente e devem 

estar presentes por um prazo razoável, de acordo com cada caso a ser analisado pelo 

magistrado, comprovando efetivamente a existência da relação paterno-filial (FARIAS; 

ROSENVALD, 2015, p.549).78 

                                                           
74 IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Enunciados. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam/enunciados-ibdfam>. Acesso em: 05 fev.2018. 
75 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed., rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.53. 
76 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, pp.548-549. 
77 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11. ed. revista, atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.354. 
78 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p.549. 
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Uma vez estabelecida à filiação pela posse do estado de filho, esta não pode 

ser revogada por vontade das partes, nem por prova genética, uma vez que o vínculo 

afetivo possui o mesmo tratamento do vinculo biológico (FARIAS; ROSENVALD, 

2015, pp.549-550).79 

Assim, superada a questão da origem e tipos de filiação, bem como não 

havendo hierarquia entre elas, surge um novo debate, se pode ter mais de um pai ou 

mãe com origens diferentes. Pelo critério socioafetivo, pode haver a coincidência do 

genitor também ser o pai, assim como a possibilidade das duas figuras divergirem, e 

de acordo com a Repercussão Geral julgada no Recurso Extraordinário n.898.06080, 

no último caso, permite-se a coexistência das filiações biológica e socioafetiva, 

devendo as duas serem reconhecidas, com todos os efeitos patrimoniais e 

extrapatrimoniais. 

Vale destacar, para melhor compreensão dessa tese, que o ser humano 

abrange o mundo genético, (des)afetivo e ontológico, de acordo com Belmiro Welter. 

O mundo genético é o mundo das coisas, por meio do qual se reproduz transmitindo 

seus genes. A partir dele, o ser humano tem o direito de conhecer sua origem, sua 

identidade. O mundo (des)afetivo é o modo de ser na sociedade. E o mundo ontológico 

é o modo de se relacionar consigo (WELTER, 2012, pp.134-136).81 

Para resolver esta questão, Belmiro Pedro Marx Welter retrata a ideia de que 

para se vislumbrar o ser humano através da teoria tridimensional, deve-se derrubar o 

preconceito de que as famílias são feitas apenas pelo afeto. Neste diapasão, o ser 

humano só é visto como tal quando está afetivo. Ao estar desafetivo, encontra-se na 

sua condição de ser vivo, que está presente no mundo genético, mas não nos mundos 

afetivo e ontológico (WELTER, 2012, p.130).82 

                                                           
79 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, pp.549-550. 
80 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. Repercussão Geral nº 622. Relator: Luiz Fux. 2014. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?i 
ncidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema =622>. Acesso 
em: 18/01/2018. 
81 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito das famílias. In: Revista do 
Ministério Público do RS, Porto Alegre, 2012, pp.134-136. 
82 Ibidem.  
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A linguagem familiar do amor, da harmonia, da igualdade, só pode ser 

compreendida quando se entender que a linguagem desafetiva da guerra, da ausência 

de solidariedade também reside no ser humano significando a sua existência genética, 

afetiva e ontológica (WELTER, 2012, p.131).83 

Portanto, uma hora o ser humano pode estar afetivo, na outra desafetivo e o 

Direito de Família deve analisar as circunstâncias de cada caso concreto para aplicar 

a norma, uma vez que o estado humano é algo existencial e não psíquico. Nesta 

lógica, a família é um lugar onde o afeto e o desafeto, estão presentes e compreende 

toda forma de comunicação, seja ela constituidora ou desconstituidora da família. 

Nesta linha, o desafeto é compreendido como uma forma de revigorar o afeto através 

do diálogo (WELTER, 2012, pp.131-132).84 

Assim, a multiparentalidade vem ganhando espaço no novo contexto de 

afetividade visto que o ser humano é ao mesmo tempo genético, afetivo e ontológico, 

necessários à dignidade humana. Enquanto a genética está presente nas células 

humanas, a afetividade está na tentativa constante de união, e a ontologia no respeito 

ao mundo particular. 

Dessa forma, o ser humano não pode ser caracterizado apenas por um dos 

mundos, sendo intrínseco do ser, a coexistência das três dimensões (WELTER, 2012, 

pp.138-139).85 

Deste modo, tem-se que a filiação socioafetiva, decorre da posse do estado 

de filho e corresponde à verdade aparente, pois se revela na convivência, na 

manifestação inexprimível dos sentimentos de ternura e do querer bem, nada mais é 

que a crença da filiação fundada em laços de afeto.  

 

 

 

 

                                                           
83 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito das famílias. In: Revista do 
Ministério Público do RS, Porto Alegre, 2012, p.131. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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3. A MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Após conceituar os tipos de filiação, em especial a filiação socioafetiva, é 

possível adentrar no campo da multiparentalidade, uma vez que o enfoque do 

presente trabalho é a análise jurídica do instituto.  

Assim, é objeto de análise deste Capítulo o instituto da multiparentalidade no 

direito brasileiro, abordando-se inicialmente a análise conceitual do instituto e 

trazendo em seguida os diversos aspectos relevantes ao seu reconhecimento, bem 

como sua aplicabilidade. 

 

3.1. CONCEITO DE MULTIPARENTALIDADE 

 

Com a evolução da sociedade, é perceptível que os modelos de família estão 

cada vez mais plurais, sendo inevitável não se deparar com o tema da 

multiparentalidade. Diante disso, o direito deve buscar tutelar tais situações, 

reconhecendo a múltipla filiação quando esta já está configurada. A autora Maria 

Berenice Dias (2013, p.385)86 sustenta que com o avanço da Medicina, que 

possibilitou as concepções geneticamente assistidas, não se pode mais admitir 

apenas a biparentalidade da filiação, devendo-se acolher a biparentalidade, mas 

também a multiparentalidade.  

Lembre-se que a multiparentalidade decorre de uma ampliação dos conceitos 

de família e parentalidade, que surge diante do contexto da contemporaneidade e do 

surgimento de novos valores: “A questão da multiparentalidade é um fenômeno típico 

da contemporaneidade, construída com base em valores plurais, que exigem o 

reconhecimento de todas as formas de afeto possíveis e não mais aquelas 

emolduradas no passado.” (GHILARDI. 2013, p.63).87  

                                                           
86 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.385. 
87 GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo biológico X 
vínculo socioafetivo, uma aválise a partir da AC nº 2011.027498-4 do TJSC. In: Revista brasileira de 
direito das famílias e sucessões, v. 15, 2013, p.63. 
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A multiparentalidade, como nova forma de exteriorizar o afeto, consiste na 

coexistência entre a filiação socioafetiva e biológica com no mínimo três filiações, 

delas decorrendo todos os efeitos jurídicos. Assim, também conhecida como 

pluriparentalidade, é o reconhecimento de no mínimo três vínculos: um pai e duas 

mães, três pais, uma mãe e dois pais, três mães, dois pais e duas mães, etc. (ABREU, 

2015).88  

Na atualidade, o principal exemplo encontra-se nos modelos de famílias 

recompostas, nas quais a criança convive com os pais biológicos e o padrasto ou 

madrasta, proveniente do novo relacionamento dos seus genitores (ABREU, 2015).89  

Segundo Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas 

Dabus Maluf (2014, p.139), “entende-se por multiparentalidade a possibilidade de o 

filho possuir dois pais ou mães reconhecidos pelo direito, o biológico e o socioafetivo, 

tendo em vista a valorização da filiação socioafetiva, nos casos especiais já 

apresentados”.90  

A multiparentalidade também diverge da dupla paternidade ou dupla 

maternidade. É muito importante não confundir os institutos, pois a pluriparentalidade 

prevê uma filiação tripla ou superior, enquanto que a dupla parentalidade pode 

simplesmente conceber uma família binária nos novos moldes de família, como por 

exemplo, no caso de adoção por casais homoafetivos. Nesse sentido, Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p.679) afirmam que:  

 

Por derradeiro, advirta-se que a pluripaternalidade não diz respeito à 
possibilidade de determinação de uma relação paterno ou materno-filial entre 
pessoas do mesmo sexo, como no exemplo da adoção pelo casal 
homoafetivo. Nesse caso, não há que se falar em multiparentalidade porque 
se estabelecerá o vínculo entre o filho e duas pessoas figurando como pais 
ou como mães. A tese da pluripaternidade defende a multiplicidade de 

                                                           
88 ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 
reconhecimento. JusBrasil, 2014. Disponível em: 
<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidadeconceito-e-
consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 28 jan.2017 
89 Ibidem. 
90 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. As relações de 
parentesco na contemporaneidade. Prevalência entre a parentalidade socioafetiva ou biológica. 
Melhor interesse dos filhos. Descabimento ou reconhecimento de multiparentalidade: parecer 
definitivo. In: Revista nacional de direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014, p.139. 
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vínculos paternos e maternos, permitindo, até, seis diferentes vinculações, 
como visto alhures.91  

 

Em contrapartida, Maria Berenice Dias (2013, p.385) reconhece a diferença 

entre a dupla parentalidade e a multiparentalidade, ao salientar ser necessário o 

estabelecimento do vínculo com mais de duas pessoas:  

 

Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar o 
estabelecimento do vínculo e filiação com mais de duas pessoas. Coexistindo 
vínculos parentais afetivos e biológicos, mais do que apenas um direito, é 
uma obrigação constitucional reconhecê-los, na medida em que preserva 
direitos fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo a dignidade e a 
afetividade da pessoa humana. Esta é uma realidade que a Justiça já 
começou a admitir. [...].92  

 

 Por outro lado, reconhecendo a necessidade do vínculo com mais de duas 

pessoas, alguns doutrinadores denominam a multiparentalidade de tripla filiação:  

 

Conhecida também como Multiparentalidade, em breves linhas a tripla filiação 
é uma forma justa de se reconhecer a paternidade e a maternidade de um 
filho que é amado por dois pais ou mães, sendo um biológico e outro afetivo, 
sem que para isso necessite a exclusão de um ou de outro. (MENDES; 
QUEIROZ, 2014, p. 473).93 

 

Portanto, a multiparentalidade prevê vínculos biológicos e socioafetivos com 

três pessoas ou mais. No mesmo sentido, o conceito de tripla filiação mostra-se 

restritivo diante dos casos que podem se configurar na família atual. Não é por que há 

certa dificuldade em se encontrar na jurisprudência famílias com quatro ou mais 

filiações que elas não existam (ABREU, 2015).94  

                                                           
91 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., rev. amp. e 
aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p.679. 
92 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.385. 
93 MENDES, Marisa Schmitt Siqueira; QUEIROZ, Yury Augusto dos Santos. A tripla filiação e o direito 
civil : alimentos, guarda e sucessão. In: Ciência jurídica, v. 28, 2014, p.473. 
94 ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 
reconhecimento. JusBrasil, 2014. Disponível em: 
<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidadeconceito-e-
consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 28 jan.2017. 
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Assim, com o intuito de preservar a personalidade do individuo, uma vez que 

a família e seus laços são o que formam o ser humano, deve-se também conservar 

todos os vínculos afetivos existentes, rompendo com a visão conservadora da 

sociedade (ABREU, 2015).95  

Portanto, a multiparentalidade trata-se de fato jurídico decorrente da alteração 

do paradigma norteador da instituição família, em que houve a valorização do laço 

afetivo. 

 

3.2. O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE  

 

Como visto nos subcapítulos acima, a multiparentalidade ocorre quando uma 

pessoa possui mais de um pai ou uma mãe. O seu fundamento se dá quando se aceita 

a igualdade entre a parentalidade biológica e a socioafetiva, com todos os efeitos 

jurídicos decorrentes (BUCHMANN, 2013, p.51).96  

A multiparentalidade já vinha sendo reconhecida no âmbito das famílias 

recompostas que, com o advento da Lei n. 11.924/2009, que atualizou a Lei dos 

Registros Públicos, permitiu que o enteado adotasse o nome do padrasto ou madrasta 

(BUCHMANN, 2013, p.52).97   

Contudo foi com o julgamento do Recurso Extraordinário 898.060 e da análise 

da Repercussão Geral 62298, que ocorreu por parte do Supremo Tribunal Federal 

(STF) o acolhimento expresso da possibilidade jurídica da multiparentalidade. 

De uma vez só, o STF (i) reconheceu o instituto da paternidade socioafetiva 

mesmo à falta de registro; (ii) afirmou que a paternidade socioafetiva não representa 

                                                           
95 ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 
reconhecimento. JusBrasil, 2014. Disponível em: 
<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidadeconceito-e-
consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 28 jan.2017. 
96 BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de multiparentalidade sob a 
ótica do ordenamento jurídico pátrio. 2013, p.51. 
97 Ibidem. 
98 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. Repercussão Geral nº 622. Relator: Luiz Fux. 2014. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?i 
ncidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema =622>. Acesso 
em: 21/02/2018. 
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uma paternidade de segunda categoria diante da paternidade biológica; e (iii) abriu as 

portas do sistema jurídico brasileiro para a chamada multiparentalidade. 

Assim, a multiparentalidade encontra lastro jurídico nas instâncias superiores, 

cabendo citar novamente o RE nº 898.060, que reconheceu expressamente o instituto. 

No julgado, destaca-se o seguinte trecho do voto proferido pelo ministro Luiz Fux, 

relator do processo:  

 

A omissão do legislador brasileiro quanto ao reconhecimento dos mais 
diversos arranjos familiares não pode servir de escusa para a negativa de 
proteção a situações de pluriparentalidade. É imperioso o reconhecimento, 
para todos os fins de direito, dos vínculos parentais de origem afetiva e 
biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos 
envolvidos. (BRASIL, 2016).99  

 

Por meio da leitura do trecho, é perceptível que o objetivo do tribunal superior 

é tutelar a criança em seu melhor interesse. Desse modo, a omissão do legislador 

diante das novas concepções familiares não pode limitar ou impedir a tutela de 

direitos.  

Ainda é importante analisar a conceituação adotada por Maria Berenice Dias 

(2016, p.254), autora cuja doutrina serviu de base na decisão do douto ministro. Em 

seu “Manual de Direito das Famílias”, consta in verbis o seguinte ensinamento:  

 

Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar a presença do 
vínculo de filiação com mais de duas pessoas. A pluralidade é reconhecida 
sob o prisma da visão do filho, que passa a ter dois ou mais novos vínculos 
familiares. Coexistindo vínculos parentais afetivos e biológicos, mais do que 
apenas um direito, é uma obrigação constitucional reconhecê-los, na medida 
em que preserva direitos fundamentais de todos os envolvidos, sobretudo o 
direito à afetividade.100 

 

Da conceituação adotada pelo STF compreende-se que, a partir do instituto 

da multiparentalidade, é possível reconhecer a coexistência de mais de uma relação 

                                                           
99 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 898.060. Relator: Luiz Fux. 2014. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf>. Acesso em: 18 jan.2018. 
100 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11. ed. revista, atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.254. 
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jurídica parental de forma simultânea, uma socioafetiva e uma biológica, de igual 

forma comenta Ricardo Calderón (2016) sobre o posicionamento adotado pela corte 

brasileira:  

 

Esta aceitação da possibilidade de concomitância de dois pais foi objeto de 
intenso debate na sessão plenária que cuidou do tema, face uma divergência 
do Min. Marco Aurélio, mas restou aprovada por ampla maioria. Com isso, 
inequívoco que a tese aprovada acolhe a possibilidade jurídica da 
multiparentalidade.101  

 

A pluralidade de filiações não pode ser considerada como uma simples 

invenção doutrinária, mas sim como uma adequação legal frente à alteração fática das 

relações familiares perante a atual sociedade, à qual o legislativo restou por muito 

tempo inerte. 

 Com efeito, a cumulação de vínculos de filiação é percebida em diversas 

famílias organizadas de forma não tradicional. Assim, destaca-se que inexiste criação 

de relações jurídicas entre os envolvidos de forma arbitrária, há apenas o 

reconhecimento superveniente de um fato social relevante (ABREU, 2014)102.   

Cumpre, então, perceber a incidência da multiparentalidade nas relações 

familiares. A conceituação de Arnaldo Rizzardo (2014, p.382), proposta em “Direito de 

Família”, apresenta a multiparentalidade como a cumulação de filiações biológica e 

socioafetiva, da seguinte forma: 

 

Acontece essa viabilidade quando uma criança, embora com registro do pai 
biológico, desde terna idade está na guarda da mãe, a qual casa ou se une a 
outro homem. Este passa a criar a criança, dando-lhe um tratamento próprio 
de pai, isto é, de modo a se criar uma relação socioafetiva pai e filho. É o que 
se denomina de paternidade socioafetiva.103 

 

                                                           
101 CALDERÓN, Ricardo. Reflexos da decisão do STF de acolher socioafetividade e multiparentalidade. 
Conjur, 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-set-25/processo-familiar-reflexos-
decisao-stfacolher-socioafetividade-multiparentalidade>. Acesso em: 23 fev.2018. 
102 ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências jurídicas de seu 
reconhecimento. JusBrasil, 2014. Disponível em:  
<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidadeconceito-e-
consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 28 jan.2017. 
103 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 9 ed, Rio de Janeiro. Editora Forense. 2014, p.382.  
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Apesar de a doutrina majoritária compreender que a multiparentalidade é 

aplicável quando socialmente reconhecida a pluralidade de vínculos paternos ou 

maternos filiais de forma concomitante. Há uma parte da doutrina que reconhece a 

pluralidade de filiações apenas quando um dos vínculos é de origem socioafetiva e o 

outro sanguíneo.  

Entretanto, destaca-se que não há limitações quanto à origem do vínculo 

segundo a doutrina majoritária. É importante destacar que, segundo o posicionamento 

dominante do STF, o vínculo socioafetivo não obsta o biológico nem vice e versa. Tal 

posicionamento pode ser verificado na tese fixada na Repercussão Geral nº 622 do 

STF (BRASIL, 2014), que será melhor destrinchada no subcapítulo a seguir.104  

Ademais, analisando o recente posicionamento dos tribunais superiores e 

inferiores, pode-se notar que o reconhecimento da multiparentalidade não encontra 

óbices na corrente adotada pelas cortes, embora seja necessário o preenchimento de 

determinados requisitos. 

Percebe-se, portanto que, a partir da prevalência da dignidade da pessoa 

humana e do melhor interesse à criança, o reconhecimento legal da 

multiparentalidade torna-se possível no ordenamento brasileiro desde que preexista 

dois vínculos filiais.  

A decisão da Repercussão Geral nº 622 do STF deixa evidente que resta 

ultrapassada a hierarquia existente entre as diversas formas de filiação, superando a 

noção familiar baseada exclusivamente em fatores biológicos (BRASIL, 2014)105. Em 

plenário, o STF analisou apenas a filiação biológica e a socioafetiva, deixando de 

considerar situações diversas a estas, como o reconhecimento de dois pais 

socioafetivos de forma simultânea, por exemplo.  

Contudo, conforme fundamentado pelas cortes superiores, é priorizada a 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual não se pode auferir do julgamento limite 

às formas de multiparentalidade senão pelo próprio vínculo. Desta forma, o ministro 
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105 Ibidem. 



45 
 

 
 

Luiz Fux, em seu voto sobre o RE nº 898.060, de São Paulo, refere especial destaque 

à dignidade da pessoa humana frente à omissão legislativa, conforme segue: 

 

Tanto a dignidade humana, quanto o devido processo legal, e assim também 
o direito à busca da felicidade, encartam um mandamento comum: o de que 
indivíduos são senhores dos seus próprios destinos, condutas e modos de 
vida, sendo vedado a quem quer que seja, incluindo-se legisladores e 
governantes, pretender submetê-los aos seus próprios projetos em nome de 
coletivos, tradições ou projetos de qualquer sorte. (BRASIL, 2016).106  

 

O instituto da multiparentalidade não cria vínculos entre as partes, mas sim os 

reconhece, uma vez que para sua caracterização depende apenas da constituição dos 

laços afetivos. Quanto a esta matéria, cumpre citar Marcos Catalan (2012, p.152), que, 

em seu artigo “Um ensaio sobre a multiparentalidade: explorando no ontem pegadas 

que levarão ao amanhã”, expressa: 

 

Quando se percebe a relação de parentalidade (a) como algo que ultrapassa 
a conexão biológica existente entre duas (ou mais) pessoas (PAULO, 
2009(b), p. 26), identificando que ela é (b) mais que uma simples autorização 
– para o exercício de direitos patrimoniais – dada pela codificação e que (c) 
ser pai e (ou) ser mãe são papéis (PEREIRA, 2003, p. 54) – importantes, não 
há dúvidas –, funções simbólicas a serem representadas (BARROS, 2001, p. 
110-113) (ou não) por pessoas de carne e osso, com sangue, amor e ódio 
(ou não) no coração, não há como refutar a ideia de que cada uma dessas 
funções poderá (ou não) ser atribuída, concomitantemente, a mais de uma 
pessoa e exercidas, ao mesmo tempo (ou não), por cada uma delas.107 

 

Pode-se constatar a partir da análise do trecho citado acima, que o 

entendimento do autor harmoniza o entendimento majoritário da doutrina sobre o 

significado da instituição família.  

E mais, conceber a existência de famílias diversas das tradicionais está de 

acordo com os princípios da constituição cidadã e tutelá-las mostra-se como dever do 

Estado, como bem demonstrado pelo autor ao longo de seu texto. Desse modo, resta 
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ultrapassada e superada a concepção de família formada apenas pela origem 

genética. Ainda expõe o autor (2012, p.144) em relação à sobreposição de filiações 

de origens distintas:   

 

Ademais, não há como negar que devem ser afastados – no mínimo, 
redimensionados – do discurso (d) o fetiche geneticista – que por pouco não 
destruiu as possibilidades de construção de todo o arcabouço teórico de 
sustentação da socioafetividade (LÔBO, 2008, p. 6) – e (e) as regras 
excludentes que informam cartesianamente a codificação vigente, o que 
ocorre em razão do reconhecimento de que os laços imantados pela 
socioafetividade podem sobrepor-se aos gestados geneticamente 
(PEREIRA, 2010-2011, p. 117), para o mal e para o bem (GROENINGA, 
2008, p. 74-77). A percepção dessas questões permite que a normatividade 
alcance – também – as relações multiparentais, freando o processo de 
reconhecimento – e valorização, ainda que inconsciente – de inclusões 
excludentes 155 Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n.47, p.29-
64, 2008. (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p. 104), valorizando o real em vez 
do imaginário e disseminando, se necessário, a sobreposição de funções, 
sem desprezar, nem privilegiar, nenhum ator social.108 

 

Ao julgador compete a aplicação da norma em casos concretos, de acordo 

com as suas peculiaridades, devendo ser preservada a realidade social existente 

entre as partes envolvidas ante a norma, carregada de valor moral. O autor aborda o 

reconhecimento da multiparentalidade como um instrumento a valorizar as relações 

de filiação de igual modo, sem distinções de aspectos morais, a fim de que a 

concepção da filiação prevalente não poderá se submeter unicamente à questão da 

origem.109   

Dessa forma, cumpre esclarecer que a alteração trazida pelos 

reconhecimentos de relações jurídicas diversas altera a forma pela qual as famílias 

passam a se organizar. O ordenamento brasileiro está organizado para lidar com 

conflitos relativos a famílias tradicionais. Portanto, certos institutos não estão aptos a 

lidar de forma adequada com os problemas latentes decorrentes das novas formas de 

organização familiar, necessitando passar por atualização para melhor se adequarem 

às novas realidades. A esse respeito, refere a autora Carla Eduarda de Almeida Vieira 

(2015, p.14):  
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Assim, diante de todo conteúdo estudado na elaboração deste trabalho, 
conclui-se que não há, no ordenamento pátrio, qualquer óbice à adoção da 
multiparentalidade, a despeito da resistência de muitos juristas. Entretanto, 
alguns dispositivos precisam ser reformulados para que melhor se adequem 
ao instituto em questão, uma vez que é inútil conservar a matéria atinente à 
filiação engessada em uma ideia de ingularidade absoluta perante inúmeras 
situações pluriparentais.110   

 

Conforme o exposto pela autora será necessário adaptação de certos 

institutos para se adequarem a litígios com uma pluralidade de envolvidos, o qual 

exigirá inovação por parte dos magistrados. 

 

3.3. O ENTENDIMENTO DO STF E A REPERCUSSÃO GERAL 622  

 

Como já mencionado acima, no dia 22 de setembro de 2016, em sede do 

Recurso Extraordinário n. 898.060 e da análise da Repercussão Geral 622, o Supremo 

Tribunal Federal aprovou, por maioria, a seguinte tese: “a paternidade socioafetiva, 

declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.111 

Assim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a paternidade socioafetiva 

não registrada, a igualdade entre a paternidade socioafetiva e a biológica, não 

devendo haver uma hierarquia entre elas, e abriu as portas para a multiparentalidade. 

No Recurso Extraordinário n. 898.060, o ministro Luiz Fux, relator do caso, 

negou provimento ao recurso, sendo seguido pela maioria dos ministros. O relator 

destacou que o conceito de família é amplo e não pode ser reduzido ao casamento, 

nem à hierarquização nas formas de filiação. Assim, todas as formas de parentalidade 
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devem ser contempladas – presunções legais, descendência biológica e 

afetividade.112 

A paternidade que antes era baseada no casamento cedeu lugar para os 

vínculos biológicos, assegurando o direito personalíssimo à busca da identidade 

genética. 

Posteriormente, a parentalidade baseada no afeto, com a figura da posse de 

estado de filho, começou a demandar a mesma proteção que a filiação biológica. 

Visto que a filiação socioafetiva não depende de registro, bastando a 

comprovação do vínculo afetivo, e que há diversas origens de filiação, deve-se 

proteger os casos em que há a concomitância de mais de uma delas. 

Então, o relator do Recurso Extraordinário nº. 898060, o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu, em entendimento diverso da concepção tradicional 

da paternidade no ordenamento jurídico pátrio, visto que, a decisão se baseou no 

melhor interesse do descendente, não levando em conta apenas a filiação socioafetiva 

ou biológica, e sim no reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. Concluiu o 

Ministro Fux que:  

 

A omissão do legislador brasileiro quanto ao reconhecimento dos mais 
diversos arranjos familiares não pode servir de escusa para a negativa de 
proteção a situações de pluriparentalidade. É imperioso o reconhecimento, 
para todos os fins de direito, dos vínculos parentais de origem afetiva e 
biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos sujeitos 
envolvidos.113  

 

Nesse sentido, o acima mencionado relator utilizou o fundamento de Maria 

Berenice Dias (2016, pp.171-184), in verbis:  

 

Não mais se pode dizer que alguém só pode ter um pai e uma mãe. Agora é 
possível que pessoas tenham vários pais. Identificada a pluriparentalidade, é 
necessário reconhecer a existência de múltiplos vínculos de filiação. Todos 
os pais devem assumir os encargos decorrentes do poder familiar, sendo que 
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o filho desfruta de direitos com relação a todos. Não só no âmbito do direito 
das famílias, mas também em sede sucessória. (...) Tanto é este o caminho 
que já há a possibilidade da inclusão do sobrenome do padrasto no registro 
do enteado.114 

 

Em seu voto, o relator, Ministro Luiz Fux, destacou o direito à busca da 

felicidade, celebrou a evolução da sociedade e a pluralidade dos arranjos familiares. 

O relator reafirmou a obrigação do Estado de promover a proteção dessa diversidade 

familiar sob o prisma da Constituição Federal, e de não promover a exclusão, sob a 

capa da omissão legislativa (BRASIL, 2016). Em suas palavras:  

 

Nenhum arranjo político é capaz de prover bem-estar social em caso de 
sobreposição de vontades coletivas a objetivos individuais. [...]. 
Transportando-se a racionalidade para o Direito de Família, o direito à busca 
da felicidade funciona como um escudo do ser humano em face de tentativas 
do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos pré-concebidos 
pela lei. É o direito que deve se curvar às vontades e necessidades das 
pessoas, não o contrário, assim como um alfaiate, ao deparar-se com uma 
vestimenta em tamanho inadequado, faz ajustes na roupa, e não no cliente.115 

 

Para o Ministro, o princípio da dignidade humana, impõe o reconhecimento, 

pelo ordenamento jurídico, de modelos familiares diversos da concepção tradicional, 

bem como o acolhimento tanto os vínculos de filiação afetiva quanto os originados 

pela ascendência biológica, em obediência também ao princípio da paternidade 

responsável, enunciado expressamente no artigo 226, § 7º, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988).116  

Segundo ele, “nos tempos atuais, descabe pretender decidir entre a filiação 

afetiva e a biológica quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento 

jurídico de ambos os vínculos.” (BRASIL, 2016). Não podendo a omissão legislativa 

servir de escusa para a negativa de proteção a situações de pluriparentalidade.117 
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Portanto, o atual entendimento, foi seguido pela maioria dos ministros: Rosa 

Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a 

Presidente da Corte, Ministra Cármen Lúcia.118  

De acordo com a ministra, Rosa Weber, há possibilidade de existência de 

paternidade socioafetiva e paternidade biológica, com a produção de efeitos jurídicos 

por ambas.119 

Na mesma linha, o ministro Ricardo Lewandowski reconheceu ser possível a 

dupla paternidade, isto é, paternidade biológica e afetiva concomitantemente, não 

sendo necessária a exclusividade de uma delas.120 

O ministro Edson Fachin votou pelo parcial provimento do Recurso 

Extraordinário n. 898.060, pois argumentou que no caso deveria prevalecer o vínculo 

socioafetivo, uma vez que considera ser diferente pai e genitor, pela distinção entre 

as figuras de ascendente genético e pai. O vínculo biológico se sobrepõe apenas 

quando não há uma outra dimensão relacional.121 

O ministro Teori Zavascki também divergiu, pois para ele deve ser examinado 

cada caso separadamente, porque a paternidade biológica não deve gerar 

necessariamente consequências em toda relação, como no caso em análise, cuja 

paternidade socioafetiva persiste.122 

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060, percebe-se 

que há divergências nas visões dos ministros em relação à prevalência de umas das 

paternidades e a possibilidade de concomitância entre elas. Entretanto, a tese firmada 

foi um grande avanço ao Direito de Família na medida em que estabeleceu a 

possibilidade de se ter mais de um pai e uma mãe. 

Em análise da decisão proferida, Anderson Schreiber (2016) ressalta que:  
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[...] na linha do que já havia feito com o reconhecimento das uniões 
homoafetivas, o STF reitera seu papel no campo do direito de família: não 
fechar os olhos para realidade, acolhendo todas as diferentes formas de 
família que já existem na prática e que não se enquadram necessariamente 
nos modelos fechados que constam das nossas leis e dos nossos códigos. A 
tese aprovada na análise da Repercussão Geral 622 representa um passo 
largo e decidido rumo à consagração de um direito de família efetivamente 
plural e democrático no Brasil.123 

 

Diante disso, verificar-se-á, que a maioria dos ministros, bem como os 

doutrinadores, vem compreendendo a possibilidade de ambos os vínculos, biológico 

e afetivo, coexistirem, efetivando no campo das leis, os fatos de uma sociedade 

cercada pelos mais diversos núcleos familiares. 
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4. OS EFEITOS ANTE O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE  

 

Com o múltiplo reconhecimento de parentalidade, surgem diversos efeitos, 

cujo conteúdo carece de um debate maduro com vistas à regulamentação legal do 

instituto em estudo. Acerca da importância desses efeitos na multiparentalidade, o 

professor Christiano Cassettari (2015, p.147), destaca que: 

 

Eu comecei a perceber que as decisões judiciais nesse sentido só se 
preocupavam em discutir se havia ou não havia afetividade em certas 
relações. Muitas sentenças começaram até a ser poéticas neste sentido, e 
poucas delas se preocupavam com os efeitos jurídicos disso, as 
consequências desta decisão. Então o propósito do meu estudo foi partindo 
do pressuposto de que a parentalidade socioafetiva existe, que o afeto já foi 
debatido, discutir quais são os regulares efeitos disso.124 

 

Cassettari (2015, pp.56-57) acredita que o parentesco socioafetivo deve gerar 

os mesmos efeitos do biológico, motivo pelo qual o poder judiciário ao reconhecê-lo 

deve ser mais criterioso, vejamos: 

 

Preocupa-se em indicar os problemas relacionados à coexistência da 
multiparentalidade biológica e afetiva, tais como a forma de administração do 
poder familiar exercida por três ou mais pessoas, na hora, por exemplo, de 
pagar alimentos, conceder emancipação, autorizar o casamento, aprovar 
pacto antenupcial feito por menor, ser usufrutuário dos bens de filhos 
menores, exercício da tutela, da curatela do ausente, o dever de indenizar, 
dentre outros.125  

 

Ademais agora, pois de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o 

reconhecimento da multiparentalidade, deve ser assegurado a todos os efeitos 

patrimoniais e pessoais. 

Nesse raciocínio, para Belmiro Pedro Welter (2012, p.133), não reconhecer 

as paternidades genética e socioafetiva, ao mesmo tempo, com a concessão de todos 

os efeitos jurídicos, é negar a existência tridimensional do ser humano, que é reflexo 
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da condição e da dignidade humana, na medida em que a filiação socioafetiva é tão 

irrevogável quanto a biológica, pelo que se deve manter incólumes as duas 

paternidades, com o acréscimo de todos os direitos, já que ambas fazem parte da 

trajetória da vida humana.126 

Portanto, o reconhecimento da multiparentalidade implica em diversas 

consequências no plano jurídico. Vejamos alguns desses efeitos.   

 

4.1. EFEITOS EM RELAÇÃO AO PARENTESCO 

 

Uma vez criado o vínculo de filiação, todas as linhas de parentesco produzirão 

seus efeitos. Assim, o primeiro efeito do reconhecimento do fenômeno da 

multiparentalidade se dá na própria relação de parentesco/filiação.  

Embora haja constante menção somente à “paternidade” ou “maternidade” 

socioafetiva, a criação do vínculo se estende aos demais graus e linhas de parentesco, 

passando a produzir todos os efeitos patrimoniais e jurídicos pertinentes, englobando 

toda a cadeia familiar.127 

Deste modo, aplicar-se-ão ao parentesco socioafetivo (multiparentalidade) 

todas as regras do parentesco natural, pois, conforme previsto no artigo 1.593 do 

Código Civil128, a expressão outra origem é o que baseia a paternidade socioafetiva, 

pois assim como ocorre nas famílias tradicionais biparentais, a vinculação 

multiparental deve ser da mesma forma e extensão. Todos os efeitos de filiação e 

parentesco devem ser concedidos, sendo a eficácia igual, não havendo diferenças.129  
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4.2. EFEITOS ACERCA DO REGISTRO 

 

O registro no assento de nascimento é o meio oficial e mais prático de 

demonstrar a filiação. Por se tratar a multiparentalidade de um instituto novo, baseado 

no princípio da dignidade da pessoa humana, para cumprir todos os efeitos, é 

necessário que seja dada publicidade através de modificações no assento de 

nascimento. Neste sentido, Mauricio Cavallazzi Póvoas (2012, p.88) ensina que: 

 

[...] pela certidão extraída do registro comprova-se a filiação de forma direta, 
conforme dicção do art. 1.603, do Código Civil. O registro não é a única, mas 
é a mais fácil maneira de se provar a paternidade/maternidade, servindo de 
base para vários atos da vida civil, inclusive os garantidores de direitos dos 
menores – previdenciários, por exemplo – pois estabelece de forma 
incontestável por terceiros a relação paterno/materno filial.130 

 

Sendo assim, concedendo no registro de nascimento a múltipla paternidade, 

bem como deveres e obrigações, Belmiro Welter (2012, p.132) aduz que:  

 

Polêmica, a meu ver, reside na questão registral da dupla 
paternidade/maternidade (biológica e afetiva), porquanto se o filho já tem um 
registro de nascimento socioafetivo, como na adoção judicial, na adoção à 
brasileira ou no reconhecimento voluntário da paternidade, qual seria o nome 
(sobrenome) que ele adotaria com o acolhimento da paternidade socioafetiva, 
quando já registrado pelos pais genéticos? Ele manteria no registro de 
nascimento o nome dos pais genéticos e dos pais afetivos, ou dos pais 
genéticos e do pai ou da mãe afetivo (a)? Entendo que, quando se cuida de 
ação de estado, de direito da personalidade, indisponível, imprescritível, 
intangível, fundamental à existência humana, como é o reconhecimento das 
paternidades genética e socioafetiva, não se deve buscar compreender o ser 
humano com base no direito registral, que prevê a existência de um pai e uma 
mãe, e sim na realidade da vida de quem tem, por exemplo, quatro pais (dois 
genéticos e dois afetivos), atendendo sempre aos princípios fundamentais da 
cidadania, da afetividade, da convivência em família genética e afetiva e da 
dignidade humana, que estão compreendidos na condição humana 
tridimensional.131 

 

                                                           
130 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. Multiparentalidade: a possibilidade de múltipla filiação registral e 
seus efeitos. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p.88. 
131 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito das famílias. In: Revista do 

Ministério Público do RS, Porto Alegre, 2012, p.132. 
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Cumpre ressaltar, que a averbação da multiparentalidade, nesse caso, deve 

ser reconhecida através de ação declaratória que se dará nos termos do artigo 97 da 

Lei de Registros Públicos. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que 

constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição 

acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, com audiência do 

Ministério Público (BRASIL, 1973).132 

Por fim o próprio STF, na Repercussão Geral nº 622133 reconheceu, de igual 

forma, a imprescindibilidade da alteração dos registros públicos do filho para constar 

a existência dos três vínculos filiais, a fim de melhor tutelar os interesses da criança. 

Ao longo do voto, o ministro relator Luiz Fux deixou evidente que, caso reconhecida a 

existência de diversos vínculos filiais, a retificação dos registros públicos mostra-se 

necessária para refletir a realidade do núcleo familiar (BRASIL, 2014). 

 

4.3. EFEITOS NO TOCANTE AO NOME 

 

Conforme entendimento universal na doutrina e na jurisprudência, o direito do 

uso do nome do pai pelo filho é direito fundamental e não pode ser vedado. Esse 

direito é decorrente do Princípio da Dignidade Humana, o qual está alçado 

a Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III.134 

É essencial compreender que o nome da pessoa é onde os direitos e deveres 

são materializados e discutidos. Nesse caso, comprova-se a real importância da 

questão do nome na multiparentalidade, tendo em vista, que os efeitos jurídicos, aqui, 

não se resumem à discussão em torno da paternidade da criança, mas sim, pela 

observância ao melhor interesse da criança. 

                                                           
132 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Acesso em: 08 fev.2018. 
133 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. Repercussão Geral nº 622. Relator: Luiz Fux. 2014. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?i 
ncidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema =622>. Acesso 
em 11/03/2018. 
134 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 de jan.2018. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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No que concerne ao direito ao nome, a cumulação destes não pode ser 

impedida. A Lei nº 11.924/09 (BRASIL, 2014)135 trata da questão registral da dupla 

paternidade ou maternidade, logo não pode ser óbice para a efetivação da 

multiparentalidade. A função do registro é assentar a verdade real, assim o registro 

deve se adaptar a essas novas situações, possuindo espaço para mais de um pai ou 

mais de uma mãe, para que todos os efeitos advindos da filiação sejam consignados. 

Neste contexto, essa lei, corroborando essas novidades, alterou o artigo 57 da Lei nº 

6.015/73 (BRASIL, 1973), dispondo o seguinte: 

 

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 
sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e 
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 
desta Lei. 

[...]  

§8 O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§2º 
e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua 
madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de 
seus apelidos de família.136 

 

Nesse contexto, não poderá ser vedada à criança e ao adolescente a 

utilização do nome dos pais em seu registro, visto que se trata de direito fundamental. 

No instituto em comento não deve ser diferente. Ao genitor é assegurado seu direito 

de manter ou incluir seu nome no registro de nascimento do seu filho, caso esse seja 

violado. Como leciona PÓVOAS (2012, p.78):  

 

                                                           
135 BRASIL. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do adolescente de 
serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e 
altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jul. 2014. 
Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>. Acesso em: 
20 jan.2018. 
136 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Acesso em: 08 fev.2018. 

 



57 
 

 
 

Não há como negar que fere a dignidade do pai afetivo e viola o princípio da 
afetividade, simplesmente extirpar a relação parental, entre ele e aquele que 
sempre teve como filho, por não haver entre eles liame biológico.137 

 

Sobre a possibilidade de cumular sobrenomes, Póvoas (2012, p.94), ainda 

elucida:  

 

A lei dos Registros Públicos, em seu art. 54, não impossibilita isso. Na 
realidade, basta às pessoas ter um prenome e um sobrenome. Apenas um. 
Não há necessidade – por não haver legalmente essa exigência – de que se 
ostente o nome de todos os genitores, mesmo que sejam eles mais de dois. 
O nome, portanto, não seria problema algum quando se fala em 
multiparentalidade.138 

 

Deste modo, o artigo 54, itens 7º e 8º da Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros 

Públicos, determina que no registro deverão constar os nomes e prenomes dos pais 

e dos avós maternos e paternos.139 Assim, no registro de nascimento constará os 

nomes dos pais biológicos, do pai ou mãe socioafetivo(a), bem como constarão como 

avós todos os ascendentes destes. O filho poderá usar o nome de todos os pais. 

 

4.4. EFEITOS EM RELAÇÃO À GUARDA E O DIREITO DE VISITAS 

 

Em tese, juridicamente não há dificuldades em resolver o problema da guarda 

de filhos, ainda que seja reconhecida e aceita a multiparentalidade. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, somado ao 

princípio da afetividade, que devem ser analisados para chegar a uma decisão sobre 

o direito à guarda, restando claramente que o pai ou a mãe que não ficar com a guarda 

terá assegurado o seu direito de visitas, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação. Sendo que este direito de convivência se estende aos avós tanto biológicos 

                                                           
137 PÒVOAS, Mauricio Cavallazzi. Multiparentalidade: a possibilidade de múltipla filiação e seus 
efeitos. Florianópolis: Conceito, 2012, p.78. 
138 Ibidem. 
139 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Acesso em: 08 fev.2018. 
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como os socioafetivos. Sempre levando-se em consideração o critério mais adequado 

a esses casos que é o da afinidade.140 

 Lembrando ainda que, nos casos em que não houver acordo entre ambos os 

pais quanto à guarda do filho, será aplicada a guarda compartilhada. Atualmente, a 

guarda compartilhada é a regra no Direito das Famílias, segundo a Lei 13.058/2014, 

independentemente do consenso entre os pais, devendo ser dividido o tempo de 

convívio, sempre conformado o melhor interesse da criança.141 

Por fim, salienta-se que a guarda do menor não obsta no direito de visita para 

aquele que teve a pretensão refutada, desde que comprovada a idoneidade e os 

benefícios que este contato pode trazer à criança. 

 

4.5. EFEITOS QUANTO À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

A obrigação alimentícia concerne em decorrência do princípio da 

solidariedade familiar, bem como, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, pois, os alimentos têm o condão de proporcionar uma vida de acordo com a 

dignidade de quem os recebe, neste caso o alimentado, e de quem os presta, o 

alimentante. Seguindo a mesma linha, dispõe também Pereira (2005, p.89):  

 

A fundamentação do dever de alimentos se encontra no princípio da 
solidariedade, ou seja, a fonte de obrigação alimentar são os laços da 
parentalidade que ligam as pessoas que constituem uma família, 
independentemente de seu tipo: casamento, união estável, famílias 
monoparentais, homoafetivas, socioafetiva (eudemonista), entre outras.142 

                                                           
140 LEITE, Jucélia Barbosa; MURTA, Diego Nobre. Multiparentalidade: possíveis efeitos do seu 
reconhecimento no ordenamento jurídico nacional. Investidura Portal Jurídico. Santa Catarina. 
Disponível em: <http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/335471-
multiparentalidade-possiveis-efeitos-do-seu-reconhecimento-no-ordenamento-juridico-nacional>. 
Acesso em: 10mar.2018. 
141 BRASIL. Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para estabelecer o significado da expressão 
“guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13058.htm>. Acesso em: 10mar.2018. 
142 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Teoria geral dos alimentos. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p.89 
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Assim, para se falar de alimentos na multiparentalidade, deve-se trazer o art. 

229 da Constituição143: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”.  

No mais, os alimentos segundo o Código Civil brasileiro, satisfazem o sustento 

material do alimentante, de forma compatível com sua condição econômico-social, 

não se tratando apenas da simples subsistência, conforme descrito no Art. 1.694, em 

termos:  

 

Art. 1.694. 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.144  

 

Ressalta-se ainda o entendimento de Rolf Madaleno, o qual estabelece que o 

alimento consiste em obrigação divisível, razão pela qual cada alimentante responde 

de acordo com sua possibilidade. Em seu livro, “Curso de Direito de Família” (2013, 

p.278) consta claro tal posicionamento:  

 

 [...] A pensão alimentícia deve ser dividida entre todos os coobrigados, só 
sendo excluído algum codevedor se demonstrar não ter condição econômica-
financeira para atender o pleito alimentar. Está é a disposição constante no 
artigo 1.698 do Código Civil, ao apontar que, sendo várias as pessoas 
obrigadas a prestarem alimentos, todas devem concorrer na proporção dos 
respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais 
ser chamadas a integrar a lide. Em outras palavras, o débito alimentar se 
divide em tantas artes quanto forem os alimentantes devedores, o que não 
significa dizer que, com precisão, que cada um dos devedores deva atender 
uma mesma cota alimentar, pois não é essa a intelecção do §1º do artigo 
1.694.145  

 

                                                           
143 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
144 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
145 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família.5. ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p.278. 
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De tal modo, analisando o ensinamento trazido ao presente trabalho, nota-se 

que nas obrigações alimentares que envolvem diversos alimentantes, cada um, 

portanto é responsável pela sua quota, de forma individual, respeitando o binômio 

necessidade/possibilidade, conforme preceituado no §1º do Art. 1.694 do Código Civil 

de 2002: 

 

Art. 1.694. 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. 

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.146 

  

Ademais, Maria Berenice Dias, a qual expõe em seu “Manual de direito de 

família” (2016, p.157) que:  

 

A tendência é reconhecer a concorrência da obrigação alimentar do pai 
registral, do biológico e do pai afetivo. Daí ser de todo defensável a 
possibilidade de serem reivindicados alimentos do genitor biológico, diante 
da impossibilidade econômico-financeira, ou seja, diante da menor 
capacidade alimentar do genitor socioafetivo, que não está em condições de 
cumprir satisfatoriamente com a real necessidade alimentar do filho que 
acolheu por afeição, em que o pai socioafetivo tem amor, mas não tem 
dinheiro.147 

 

Corroborando o entendimento da doutrina, em 08 de fevereiro de 2018, foi 

julgado o Agravo de Instrumento nº 0281393-60.2017.8.21.7000, pela Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tratou de alimentos provisórios 

em um caso de multiparentalidade, restando determinado o rateio das despesas para 

os três integrantes do núcleo familiar, respeitando-se o binômio 

necessidade/possibilidade de cada genitor, conforme segue trecho do acórdão:  

 

                                                           
146 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
147 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11. ed. revista, atualizada e ampliada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.157. 
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Ocorre que, no caso dos autos, se está diante de situação peculiar de 

multiparentalidade, que demanda maior atenção em relação à estipulação da 

obrigação alimentar. Isso porque, conforme descrito nas razões recursais, a 

genitora do agravado e sua companheira tiveram, cada uma, um filho com o 

ora agravante. Assim, o recorrente é pai do infante B. M. R., cuja genitora é 

K. M., e da menina I. R., cuja genitora é A. J. M. As mães vivem em união 

estável, residindo na mesma casa, sendo que a filha I. R. já foi adotada por 

K. M, estando em curso a adoção de B. M. R. por A. J. M.  

“Logo, como muito bem ponderou o Ministério Público nesta instância, “o 

rateio das despesas que normalmente é feito entre os dois genitores, no 

presente caso, deve ser ampliado para os três integrantes do núcleo familiar, 

especialmente, quando noticiado o manejo de pedido de adoção por ambas 

as companheiras em relação a cada um dos infantes”. (fl. 211) 

[...] 

Dessa forma, a decisão agravada que fixou alimentos provisórios em favor 

do infante no patamar de 15% de rendimentos do genitor (valor bruto 

deduzidos IR e INSS) ao filho B. M. R. não considerou as especificidades do 

caso, em especial ao fato de que B. M. R e I. R. pertencem ao mesmo grupo 

familiar, razão pela qual os dois juntos receberiam o montante de 30% dos 

rendimentos do agravante, enquanto as outras filhas, integrantes de núcleos 

familiares distintos, receberiam patamar bem inferior, em pé de desigualdade. 

[...] 

No entanto, entendo que o valor pretendido pelo agravante – 5% de seus 

rendimentos -, mostra-se insuficiente tendo em vista o que ele paga aos 

outros filhos, sendo o melhor caminho a reformar da decisão ora agravada, 

para reduzir os alimentos para 10% dos rendimentos líquidos do 

agravante (renda bruta abatida dos descontos obrigatórios/legais), nos 

termos do parecer do Ministério Público, sem prejudicar que o quantum 

alimentar seja revisto no decorrer da instrução, para sua adequação ao 

binômio necessidade-possibilidade, caso seja necessário a depender dos 

elementos de prova. (grifo próprio).148 

 

                                                           
148 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Porto Alegre. 08 fev.2018. 

Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548854294/agravo-de-instrumento-ai-

70075172783-rs/inteiro-teor>. Acesso em: 12 mar.2018. 
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Nota-se que igualmente em relação à verba alimentar estipulada em um 

processo no qual não haja a existência do reconhecimento da multiparentalidade, são 

aplicadas as regras ordinárias já previstas, estendendo-as de forma a abranger os 

múltiplos genitores. 

Destaca-se ainda que para Schimitt e Augusto, na tripla filiação multiparental 

o menor necessitado poderá requerer alimentos de qualquer um dos pais, atendendo 

o princípio do melhor interesse da criança, presente no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Assim, resta claro que a possibilidade de uma tripla filiação teria muito 

mais condições de contribuir para o adequado desenvolvimento do menor. No mais, 

em casos onde os magistrados decidissem por reconhecer a tripla filiação, sempre 

haverá a prévia relação familiar de fato, restando apenas reconhecer uma 

regulamentação de direito.149 

De outro lado, o art. 1.696 do Código Civil assegura que a prestação de 

alimentos é recíproca entre pais e filhos, de modo que todos os pais poderão prestar 

alimentos aos filhos, bem como, estes poderão prestar alimentos a todos os pais, caso 

venham a necessitar.150 Contudo, tais situações deverão sempre levar em 

consideração o binômio possibilidade/necessidade, respeitando-se o parágrafo 1º do 

artigo 1.694 do Código Civil.  

Analisado o dever alimentar dos pais para com seu filho, passa-se a analisar 

a responsabilidade dos avós pela impossibilidade de adimplemento da obrigação por 

parte de seus filhos. Os alimentos avoengos estão previstos no Código Civil, em seu 

Art. 1.698, de forma clara, conforme termos:  

  

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver 
em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer 
os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, 
todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada 
ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide 
(BRASIL, 2002).151 

                                                           
149 SCHIMITT, Marisa; AUGUSTO, Yuri. A tripla filiação e o direito civil: Alimento, a guarda e 
sucessão. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26265/a-tripla-filiacao-e-o-direito-civil-alimentos-
guarda-e-sucessao>. Acesso em: 10 mar.2018. 
150 Ibidem. 
151 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
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Assim, observando-se pela ótica de que a partir do momento que um pai 

reconhece a paternidade socioafetiva, o filho passará a ter vínculo de parentesco com 

seus outros parentes. Com isso surgirão os conceitos: avós, bisavós, trisavós, 

tataravós, irmãos, tios, primos, tios-avôs socioafetivos, que irão acarretar todos os 

direitos decorrentes dessa parentalidade. Por exemplo, se o pai ou mãe socioafetivos 

não tiver condições de pagar pensão alimentícia ao filho, poderão ser chamados os 

avós.152 

Partindo do pressuposto que a parentalidade socioafetiva se estende a ponto 

de dar novos ascendentes, descendentes e colaterais entre os evolvidos, isso irá 

aumentar o espectro de pessoas que possam prestar alimentos, já que o art. 1.694 do 

Código Civil é genérico ao determinar que os parentes pleitear alimentos uns aos 

outros (CASSETTARI, 2015, pp.115.116).153 

Deste modo, mesmo que não haja previsão legal em relação a 

multiparentalidade, os alimentos são necessários para uma vida digna, uma vez criado 

o vínculo de parentalidade, bem como observando-se do princípio da igual, cabe aos 

pais o dever de prestar alimentos aos filhos, sejam pais afetivos ou biológicos, sem 

solidariedade entre eles. 

Portanto, se uma pessoa possui mais de dois pais o assento de nascimento, 

entende-se que a pensão alimentícia deve ser paga por qualquer deles, de acordo 

com sua possibilidade, sem solidariedade entre eles, em decorrência da regra do art. 

265 do Código Civil, que exige para a existência de solidariedade a previsão legal ou 

vontade das partes, consoante o que ocorre com os avós, portanto o mesmo raciocínio 

aplica-se aos casos de multiparentalidade, dupla paternidade, considerando que o art. 

1.694 do CC determina que os alimentos serão pagos em razão da possibilidade do 

alimentante.154 

 

                                                           
152 ALVES, Sara Antônia Ferreira. A filiação socioafetiva versus a possibilidade de se estabelecer a 
multiparentalidade. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17076>. Acesso em: 10 mar.2018. 
153 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, pp.115-116. 
154 ALVES, Sara Antônia Ferreira. A filiação socioafetiva versus a possibilidade de se estabelecer a 
multiparentalidade. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17076>. Acesso em: 10 mar.2018. 
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4.6. EFEITOS NA ESFERA DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS 

 

A herança compreende-se como uma aquisição de títulos jurídicos 

decorrentes da causa morti de um ente, por obrigação legal ou disposição final de 

vontade. Ela surge como a sucessão dos herdeiros do estado jurídico deixado pelo 

falecido, nestes termos, exemplifica Maria Berenice Dias em seu “Manual de 

Sucessões” (2015, p.164):  

  

Os sucessores passam a ter a mesma situação jurídica do falecido – 
chamado de autor da herança –, quer com relação aos direitos (CC 91): 
complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico. Até a partilha, a 
herança é indivisível (CC 1.791 parágrafo único), os bens podem ser 
fracionados (CC 88). Também por força de lei é considerado bem imóvel.155  

  

 O ordenamento pátrio confere ao sucessor segurança quanto ao recebimento 

da herança, tornando-a opcional, bem como limitando as condições jurídicas 

assumidas pelo sucessor, para que não seja ultrapassado o patrimônio do espólio e 

afete o seu próprio. O Código Civil, entre os artigos 1.784 e 2.027, dispõe sobre o rito 

a ser seguido para a conclusão dos atos (BRASIL, 2002).156    

Considerando que a multiparentalidade reconhece um vínculo filial, conclui-se 

que tal situação afetará diretamente a legítima e o quinhão a ser dividido. Os herdeiros 

necessários, conforme delimita o Código, em seu Art. 1.845, compreendem a legítima 

testamentária e sobre eles recai de pleno direito à metade da herança do falecido. 

Dispõem os artigos 1.845 e 1.846 do Código Civil:  

  

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge.  

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade 
dos bens da herança, constituindo a legítima. (BRASIL, 2002).157 

 

                                                           
155 DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.164. 
156 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
157 Ibidem. 
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Ademais, o artigo 227 da Constituição Federal158 e o Art. 1.596 do Código 

Civil159, proíbem quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, e o Artigo 

1.593 do mesmo código, por sua vez, assevera que o parentesco pode resultar tanto 

da consanguinidade, quanto de outra origem.  

Portanto, reconhecida a multiparentalidade, espera-se que esta gere todos os 

efeitos da parentalidade comum e assim interpreta Maria Berenice Dias (2016, p.184):  

 

Identificada a pluriparentalidade ou multiparentalidade, é necessário 
reconhecer a existência de vários vínculos de filiação. Todos os pais devem 
assumir os encargos decorrentes do poder familiar, sendo que o filho desfruta 
de direitos com relação a todos. Não só no âmbito do direito das famílias, mas 
também em sede sucessória.160 

 

No mais, o atual Código Civil estipula que a legítima é devida aos herdeiros 

necessários, sendo eles os descendentes, os ascendentes e os cônjuges, não 

havendo limitações decorrentes da filiação. Quanto a este tema, é importante o 

disposto por Maria Berenice Dias (2015, p.162), em seu “Manual das sucessões”:  

  

Também quando reconhecida a multiparentalidade, com o consequente 
registro em nome de mais de dois pais, o filho integra a ordem de vocação 
hereditária de todos os seus genitores. Nada impede que alguém seja 
contemplado com a herança de mais de dois genitores. Basta para isso a 
justiça ter reconhecido que existe a posse do estado de filiação para todos 
eles.161  

 

 Por fim, a autora defende que não há impedimentos legais para o 

reconhecimento de tal possibilidade, o que está de acordo com o entendimento 

dominante. Assim, analisando a doutrina e a legislação, resta claro que os 

                                                           
158 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.  Acesso em: 26 jan.2018. 
159 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
160 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11ª ed. revista, atualizada e ampliada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.184. 
161 DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p.162. 
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descendentes decorrentes do reconhecimento da multiparentalidade integram a 

legítima em iguais condições que os demais descendentes. 

 

4.6.1. A sucessão dos descendentes 

 

A questão da sucessão dos descendentes oriundos da multiparentalidade 

trata-se de um tema tranquilo e com um entendimento um pouco mais pacificado, pois 

os Tribunais já a consideram normal em nosso ordenamento jurídico, bem como 

grande parte da doutrina.  

Como visto acima e, de acordo com Flávio Tartuce (2015, p.206), a 

parentalidade socioafetiva está fundada na posse de estado de filho, que vem a ser a 

situação fática e social de serem as pessoas envolvidas reconhecidas como unidas 

pelo vínculo de filiação.162 

Ademais, considerando que a Constituição Federal de 1988 ampliou o 

conceito de família e que extirpou de nosso ordenamento jurídico a classificação da 

prole em legítima, ilegitimada e ilegítima, e que uma vez reconhecido o estado da 

posse de filho, este tem imediatos direitos e deveres, dentre eles o direito de suceder 

na figura de descendente.163 Portanto, como no procedimento comum, o descendente 

(filho afetivo) receberá o que lhe é cabido e concorrerá com os demais herdeiros 

necessários.   

Nesse sentido, a lição de Nelson Shikicima (2014, p.74) nos ensina que 

reconhecida a filiação multiparental, ou seja, duas mães e um pai ou dois pais e uma 

mãe, como já citado acima e conforme a própria decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, trará efeitos quanto aos direitos e deveres, principalmente nos aspectos do 

direito de família e sucessões, como por exemplo a herança.164 

                                                           
162 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões, volume 6. 8. ed. – Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2015, p.206. 
163 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
164 SHIKICIMA, Nelson Sussumu. Sucessão dos ascendentes na multiparentalidade. Revista 
Científica Virtual ESA-São Paulo, 2014, p.74. 
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Desde modo, os descendentes recebem, por direito próprio, a herança 

deixada pelo de cujus, quota sobre a qual não há distinção entre os filhos, mesmo que 

algum deles possua três vínculos filiais ou mais, pois quando se trata de sucessão 

dos descendentes, a própria regra já existente é válida também na hipótese de 

multiparentalidade. 

 

4.6.2. A sucessão dos ascendentes 

 

Apesar da sucessão dos descendentes não apresentar grandes dificuldades 

para sua aplicação, o mesmo não acontece em relação aos ascendentes, pois ainda 

pairam dúvidas quando da sucessão destes, em decorrência da multiparentalidade.  

Inicialmente, importante compreender a sucessão dos ascendentes em caso 

de morte do filho. Como regra geral, encontra-se no Art. 1.836, § 2º, do Código Civil, 

que:  

  

Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os 
ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.  
§ 2o Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da 
linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. 
(BRASIL, 2002).165 

  

Ademais, o artigo 1.790, III, do Código Civil, que trata da União Estável expõe 

do seguinte entendimento: 

 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 
outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união 
estável, nas condições seguintes:... 

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança.166 

 

                                                           
165 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
166 Ibidem. 
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Nota-se que ocorrendo a multiparentalidade, seria adicionado um ascendente 

à relação, fazendo com que a fórmula tradicional de divisão das quotas se alterasse, 

impossibilitando a realização do estabelecido no parágrafo 2º do Art. 1.836 do Código 

Civil.167  

Deste modo, quando se fala nos direitos de pais multiparentais, em caso de 

sucessão de seus filhos, tanto a na concorrência com outro ascendente quanto na 

concorrência com o cônjuge ou convivente sobrevivente, pode-se incorrer em 

injustiças, pois fala-se em concorrência em partes iguais. 

Assim, necessário que o reequilíbrio do sentido inicial deva ser buscado, para 

tanto a fórmula pela qual ocorre a divisão de bens mereceria uma alteração para 

atingir o reequilíbrio do quantum hereditário. Sobre esta perspectiva pode-se analisar 

o exposto por Luiz Paulo Vieira de Carvalho (2017, p.73), o qual reconhece esta 

possibilidade de interpretação, conforme segue:  

  

Sob outra perspectiva, ainda a nível doutrinário, se extrai a seguinte 
interpretação teleológica: se por ocasião da edição do CC/16 e do CC/2002, 
ainda não era crível a admissão da hipótese da multiparentalidade biológica 
e socioafetiva, justifica-se a não regulamentação legal do novo horizonte 
sucessório em termos quantitativos mais equânimes; assim, como o 
legislador infraconstitucional se refere que a divisão hereditária na linha 
ascendente será feita por linhas (metade da herança destinada a favor da 
linha paterna e a outra metade a favor da linha materna), ao apresentar-se 
em concreto a hipótese em tela, impõe-se que a igualdade pretendida da 
mens legislatoris quanto aos quinhões dos sucessíveis seja calculada e 
atribuída de acordo com o número de efetivos beneficiados.168 

 

Nesta mesma linha, Nelson Shikicima (2014, p.75) entende que ao enfrentar 

essa lacuna, não havendo esta previsão legal, nos artigos 1.836,§ 2º, 1837, e 1.790, 

III, CC, os pais multiparentais na sucessão de seu filho teriam direitos sucessórios em 

partes diferentes e até sairiam em desvantagem com o cônjuge ou convivente 

sobrevivente em determinada situação. Portanto, necessário fazer constar as quotas 

partes de cada um ou constar a concorrência em partes iguais.169 

                                                           
167 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 jan.2018. 
168 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 5ª ed., Atlas. São Paulo, 2017, p.73. 
169 SHIKICIMA, Nelson Sussumu. Sucessão dos ascendentes na multiparentalidade. Revista 
Científica Virtual ESA-São Paulo, 2014, p.75. 
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Como se percebe ainda há carência de atualização da legislação brasileira no 

que tange aos novos formatos familiares, principalmente o decorrente da 

socioafetividade, os quais já estão clamando pela necessidade de se acompanhar as 

evoluções no âmbito do Direto das Famílias e das Sucessões. 
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CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 afastou a antiga definição de família 

como instituição e modelo, substituindo pelo conceito de família como instrumento do 

desenvolvimento da pessoa humana e meio de realização dos interesses dos seus 

membros. Assim, o Direto das Famílias, cujas regras jurídicas eram elencadas na 

legislação ordinária, foi elevado ao âmbito constitucional, de forma que toda a 

principiologia da Constituição passou a embasar juridicamente a configuração e 

reconhecimento das diversas formações familiares, especialmente sob os princípios 

fundamentais da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da solidariedade e da 

afetividade. 

Logo, a Família que era patriarcal, matrimonizada, cujo interesse era apenas 

proteger o patrimônio, foi substituída pela família eudemonista, na qual tem a 

finalidade de preservar comunhão de afeto recíproco, a consideração e o respeito 

mútuos entre os membros que a compõe, independente do vínculo biológico. 

O Direito de Família acompanhando esse progresso, vem atualizando e se 

adequando com as necessidades do dia a dia e com a realidade vivenciada na 

sociedade atual. E um exemplo da evolução da filiação, foi conceder o tratamento 

isonômico aos filhos, deixando-se de lado o tratamento discriminatório e não existindo 

mais a diferença de filhos legítimos e ilegítimos de acordo com sua origem. 

Com isso, fez surgir novos tipos de filiação: o registral, o biológico e o afetivo. 

Com o último tipo, surgiu a filiação socioafetiva, que é fruto da evolução da sociedade 

contemporânea, na qual o seu critério não é meramente biológico ou jurídico, e sim 

afetivo, respaldado no princípio da afetividade. 

A filiação socioafetiva ganhou espaço importante no ordenamento jurídico 

brasileiro, passando a preponderar em grande número de decisões judicias, surgindo 

assim um conflito perante os tribunais entre a paternidade socioafetiva e biológica, na 

qual era verificado se um ou o outro deveria prevalecer. Como consequência do 

reconhecimento da filiação socioafetiva surgiu a multiparentalidade, solução 

encontrada pela doutrina e jurisprudência para o fim de conciliar a socioafetividade 

com a verdade biológica dos entes familiares, de forma a preservar o direito de todos 

os envolvidos e principalmente o melhor interesse do filho. 
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A Repercussão Geral nº 622 do STF foi o marco que reconheceu, de forma 

definitiva a possibilidade jurídica do reconhecimento da multiparentalidade no 

ordenamento jurídico, ficando evidente que após a análise dos acórdãos proferidos 

pelas estâncias do judiciário brasileiro, que o reconhecimento de diversos vínculos 

filiais se tornou possível e viável na doutrina brasileira, contudo a multiparentalidade 

produz diversos efeitos jurídicos as partes envolvidas, tanto pessoais quanto 

patrimoniais. 

O presente trabalho trouxe desde a evolução do instituto da família, bem como 

as novas concepções de filiação, destacando-se a filiação socioafetiva até o 

reconhecimento da multiparentalidade no ordenamento jurídico que se deu por meio 

da Repercussão Geral 622 julgada em sede de Recurso Extraordinário nº 898.060, 

não se olvidando dos efeitos jurídicos, atentando para as questões referentes a 

obrigação alimentar e a sucessão.  

Apesar da multiparentalidade ter sido reconhecida no ordenamento jurídico, é 

um temo amplo, que carece ainda de certas regulamentações e que merece ser 

aprofundado, principalmente no que diz respeito às consequências jurídicas para os 

sujeitos envolvidos, uma vez que os critérios fechados até então não se mostram 

suficientes para dar soluções justas e adequadas às questões que derivam deste 

instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Karina Azevedo Simões de. Multiparentalidade: conceito e consequências 

jurídicas de seu reconhecimento. JusBrasil, 2014. Disponível em:  

<https://karinasabreu.jusbrasil.com.br/artigos/151288139/multiparentalidadeconceito-

e-consequencias-juridicas-de-seu-reconhecimento>. Acesso em: 28 jan.2017. 

 

ALVES, Sara Antônia Ferreira. A filiação socioafetiva versus a possibilidade de se 

estabelecer a multiparentalidade. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17076>. Acesso em: 10 

mar.2018. 

 

ALVES, Jones Figuerêdo. Nome da pessoa e dignidade humana: atualidades 

repercussivas do direito das famílias em dinâmica do registro civil. In: Revista nacional 

de direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014. 

 

BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.013. Adota as normas éticas para a 

utilização das técnicas de reprodução assistida, anexas à presente resolução, como 

dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos e revoga a Resolução CFM nº 

1.957/10. Disponível em: 

<http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf>. Acesso em: 02 

fev.2018. 

 

BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.121. Atualizou normativa anterior 

aprovada em 2013. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25753:201

5-09-22-15-52-49&catid=3>. Acesso em: 02 fev.2018. 

 

BRASIL. Conselho de Medicina. Resolução nº 2.168. Adota novas regras para o uso 

de técnicas de fertilização e inseminação no país. Disponível em: 

<https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27275:201

7-11-09-13-06-20&catid=3>. Acesso em: 02 fev.2018. 

 



73 
 

 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 

jan.2018. 

 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 

jan.2018. 

 

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do 

Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm>. Acesso em: 26 

jan.2018. 

 

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 30 

jan.2018. 

 

BRASIL. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança 

e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de 

tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jul. 2014. Disponível: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>. Acesso 

em: 20 jan.2018. 

 

BRASIL. Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 

e 1.634 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para estabelecer o 

significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13058.htm>. Acesso em: 10 mar.2018. 

 



74 
 

 
 

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm>. Acesso em: 08 

fev.2018. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI 4277. 

Relator: Ayres Brito. 2011. Disponível em: 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-

inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf/inteiro-teor-110025878?ref=juris-tabs>. Acesso 

em: 08 jan.2018. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral nº 622. Relator: Luiz Fux. 

2014. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?i 

ncidente=4252676&numeroProcesso=692186&classeProcesso=ARE&numeroTema 

=622>. Acesso em: 18 jan.2018. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 898.060. Relator: Luiz 

Fux. 2014. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf>. Acesso 

em: 18 jan.2018. 

 

BUCHMANN, Adriana. A paternidade socioafetiva e a possibilidade de 

multiparentalidade sob a ótica do ordenamento jurídico pátrio, Monografia (Graduação 

em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2013.  

 

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. Direito das Sucessões. 5ª ed., Atlas. São Paulo, 

2017. 

 

CALDERÓN, Ricardo. Reflexos da decisão do STF de acolher socioafetividade e 

multiparentalidade. Conjur, 2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-set-

25/processo-familiar-reflexos-decisao-stfacolher-socioafetividade-

multiparentalidade> Acesso em: 23 fev.2018. 

 



75 
 

 
 

CATALAN, Marcos. Ensaio sobre a multiparentalidade: explorando no ontem pegadas 

que levarão ao amanhã. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, 2012. 

Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/31491/20093>. Acesso em: 

29 jan.2018. 

 

COSTA, Jamilly Steffane Liberato da. Adoção homoparental conjunta: famílias 

socioafetivas e a concretização do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 957, jul. 2015. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9ª ed. rev., atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª ed., rev., atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11ª ed. rev., atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. 4. ed. ver., atualizada e ampliada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

 

FACHIN, Luiz Edson. Posse de estado de filho, adoção e sucessão testamentária. 

Soluções Práticas. vol. 2, Revista dos Tribunais, 2012. 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direito das 

famílias. 4. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2012.  

 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 7. ed., 

rev. amp. e aum. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015. 

 

GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo 

biológico X vínculo socioafetivo, uma aválise a partir da AC nº 2011.027498-4 do 

TJSC. In: Revista brasileira de direito das famílias e sucessões, v. 15, n. 36, 2013. 



76 
 

 
 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direto civil brasileiro, v.6, Direito de família, 9. ed., São 

Paulo/SP: Saraiva, 2014. 

 

IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Enunciados. Disponível em: 

http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam/enunciados-ibdfam. Acesso em: 05 

fev.2018. 

 

KONRAD, Letícia Regina; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. Multiparentalidade nas 

famílias recompostas e a parentalidade socioafetiva. In: Revista dos Tribunais Sul, v. 

4, 2014. 

 

LEITE, Jucélia Barbosa; MURTA, Diego Nobre. Multiparentalidade: possíveis efeitos 

do seu reconhecimento no ordenamento jurídico nacional. Investidura Portal Jurídico. 

Santa Catarina. Disponível em: <http://investidura.com.br/biblioteca-

juridica/artigos/direito-civil/335471-multiparentalidade-possiveis-efeitos-do-seu-

reconhecimento-no-ordenamento-juridico-nacional>. Acesso em: 10 mar.2018. 

 

LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias., 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias, 5ª ed., São Paulo, Saraiva, 2014. 

 

MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família, 5ª ed., revista, atualizada e ampliada. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

 

MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. As 

relações de parentesco na contemporaneidade. Prevalência entre a parentalidade 

socioafetiva ou biológica. Melhor interesse dos filhos. Descabimento ou 

reconhecimento de multiparentalidade: parecer definitivo. In: Revista nacional de 

direito das famílias e sucessões, v. 1, 2014. 

 

MENDES, Marisa Schmitt Siqueira; QUEIROZ, Yury Augusto dos Santos. A tripla 

filiação e o direito civil: alimentos, guarda e sucessão. In: Ciência jurídica, v. 28, 2014. 

 



77 
 

 
 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito de Família, 3ª ed., São Paulo: Max Limonad 

Editor, 1947.  

 

OLIVEIRA, Silvania Silva de. Multiparentalidade: as consequências jurídicas do seu 

reconhecimento. Conteúdo jurídico, 2017. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,multiparentalidade-as-consequencias-

juridicas-do-seu-reconhecimento,590164.html>. Acesso em: 26 fev.2018. 

 

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

organização jurídica da família. 2004. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de 

Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2272/Tese_Dr.%20Rodrigo%20da

?sequen ce=1>. Acesso em: 26 jan.2018. 

 

PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. Multiparentalidade: a possibilidade de múltipla filiação 

registral e seus efeitos. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. 

 

QUEIROGA, Antônio Elias. Curso de Direito Civil – Direito de família. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. 

 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Porto Alegre. 08 

fev.2018. Disponível em: <https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548854294/agravo-de-instrumento-ai-

70075172783-rs/inteiro-teor>. Acesso em: 12 mar.2018. 

 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 9ª ed., Rio de Janeiro. Editora Forense. 2014. 

 

SANTIAGO, Rafael da Silva. Poliamor e direito das famílias: reconhecimento e 

consequências jurídicas. Curitiba: Juruá, 2015.   

 

SCHIMITT, Marisa; AUGUSTO, Yuri. A tripla filiação e o direito civil: Alimento, a 

guarda e sucessão. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26265/a-tripla-filiacao-e-

o-direito-civil-alimentos-guarda-e-sucessao>. Acesso em: 10 mar.2018. 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,multiparentalidade-as-consequencias-juridicas-do-seu-reconhecimento,590164.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,multiparentalidade-as-consequencias-juridicas-do-seu-reconhecimento,590164.html


78 
 

 
 

SCHREIBER, Anderson. O direito cai na real. O globo. Rio de Janeiro, 06 out.2016. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/o-direito-cai-na-real-20243167>. 

Acesso em: 21 fev.2018. 

 

SHIKICIMA, Nelson Sussumu. Sucessão dos ascendentes na multiparentalidade. 

Revista Científica Virtual ESA-São Paulo, 2014. 

 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões, v. 6, 8ª ed. – Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2015. 

 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. 

Multiparentalidade como efeito da socioafetividade nas famílias recompostas. In: 

Revista brasileira de direito das famílias e sucessões, v. 11, 2009. 

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Direito de Família, Volume VI, 9ª ed., São 

Paulo: Editora Atlas, 2009. 

 

VIEIRA, Carla Eduarda de Almeida. Multiparentalidade: benefícios e efeitos jurídicos 

do seu reconhecimento pelo direito. R. Curso Dir. UNIFOR, Formiga, v. 6, 2015. 

Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/3572159-1-pb.pdf>. 

Acesso em: 27 fev.2018. 

 

WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. 1ª ed., 

v. 01, Porto Alegre. Revista dos Tribunais, 2003.    

 

WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional do Direito das famílias. In: Revista do 

Ministério Público do RS, Porto Alegre, 2012. 

 


