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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise do instituto da parentalidade e as alterações promovidas 

pela constitucionalização do direito civil que culminaram no reconhecimento jurídico da 

multiparentalidade. Verificou-se que, depois de um período em que a parentalidade e a 

filiação foram tratadas dentro dos limites de molduras legais, estes institutos foram 

remodelados pela aplicação direta dos princípios constitucionais. Neste contexto, buscou-se 

analisar o histórico legislativo, as posições doutrinárias e a evolução jurisprudencial que 

criaram as bases para a compatibilização das parentalidades biológica e socioafetiva e o 

consequente reconhecimento jurídico do fenômeno da pluriparentalidade.  

 

Palavras-chaves: direito civil constitucional; socioafetividade; multiparentalidade. 
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ABSTRACT 

 

This work presents an analysis of the institute of parenthood and the changes promoted by the 

constitutionalisation of civil law that culminated in the legal recognition of multiparentality. It 

was found that, after a period in which parenthood and filiation had been treated within the 

limits of legal frameworks, these institutes were reshaped because of the direct application of 

constitutional principles. In this context, we sought to analyze the legislative history, doctrinal 

positions and jurisprudential evolution that created the bases for the compatibility of 

biological and socio-affective parenthood and the juridical recognition of the phenomenon of 

multiparentality. 

 

Keywords: constitutional civil law; socio-affective; multiparentality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com grande contribuição de LÉVI-STRAUSS, a família passou a ser vista não 

apenas do ponto de vista natural, mas como um fato cultural. Para este autor, a existência da 

família pressupõe uma convivência em sociedade e o reconhecimento de outros vínculos além 

dos consanguíneos. Esta constatação antropológica tornou-se cada vez mais visível no direito 

de família no Brasil, inclusive no tocante à parentalidade. 

 

No Código Civil de 1916, apenas duas formas de filiação eram reconhecidas: a 

consanguínea e a adotiva. O filho biológico, todavia, possuía mais direitos do que o filho 

adotivo como, por exemplo, na sucessão em que o adotado recebia apenas metade da cota 

hereditária de um filho legítimo superveniente à adoção (artigo 1.605, §2º). No tocante aos 

filhos naturais, ainda havia a divisão entre legítimos, legitimados e ilegítimos que integravam 

categorias distintas. 

 

Com a outorga da Constituição Federal, operou-se uma verdadeira mudança. Ela 

consagrou a dignidade da pessoa humana como fundamento do estado democrático brasileiro 

e inaugurou o processo chamado de constitucionalização do direito civil. 

 

Os conflitos passaram a ser julgados não apenas com base na dinâmica de subsunção 

do fato à norma e nas regras previstas nas codificações pátrias, mas principalmente com lastro 

nos princípios constitucionais. Estes tornaram-se fontes diretas de aplicação do direito, 

inclusive nas relações privadas.  

 

A constitucionalização do direito civil, aliado à quebra do privilégio do casamento 

como base da família (artigo 226 da Constituição Federal) e a vedação à distinção entre filhos 

(artigo 227, caput, da Constituição Federal), deram uma nova dinâmica ao direito de família. 
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O ordenamento jurídico tornou-se flexível e permitiu o reconhecimento jurídico de situações 

que antes eram marginalizadas.  

 

É nesse contexto que o afeto emerge como princípio jurídico e modifica o 

regramento pertinente à filiação. A valorização do afeto nas relações familiares implicou no 

reconhecimento da socioafetividade como fato gerador da parentalidade. 

 

A posse do estado de filho, entendida como uma relação de pai e filho entre pessoas 

sem ligação biológica, é cada vez mais comum. Atualmente, esta realidade fática gera 

consequências jurídicas que se equiparam àquelas decorrentes da procriação.  

 

De forma inevitável, nasceu um (aparente) conflito com outros critérios de filiação. 

Em determinadas situações, há a coexistência de uma parentalidade biológica ou jurídica e a 

parentalidade socioafetiva cuja solução divide as opiniões. Porém, considerando os valores 

existentes na Carta Magna, a solução parece ser única: o reconhecimento jurídico da 

multiparentalidade. 

 

Esta conclusão ganhou força após o recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 

898.060 de relatoria do Ministro Luiz Fux. Por ampla maioria, decidiu-se pela possibilidade 

de coexistência das parentalidades biológica e socioafetiva com todas as suas consequências 

patrimoniais e extrapatrimoniais. 
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2 INFLUÊNCIA CONSTITUCIONAL NA MATÉRIA 

 

2.1 Direito Civil-Constitucional 

 

As constituições, que em um primeiro momento tiveram o objetivo de definir o papel 

do estado e limitar o poder político, passaram a regras questões próprias do direito privado. 

Após a segunda guerra mundial, e o advento do estado social, iniciou-se um movimento de 

regulação da ordem econômica e social voltada a promover a igualdade substantiva. Por meio 

de um intervencionismo estatal, buscou-se a prevalência do interesse coletivo e o combate aos 

abusos1. 

 

Nesse contexto, o papel das normas constitucionais ganhou cada vez mais relevância, 

principalmente no século XX. Diante da constatação de que as mudanças sociais são muito 

mais rápidas do que as alterações legislativas, atribuiu-se maior efetividade aos princípios. 

Esta espécie normativa deixou de ser mera fonte supletiva do direito para se tornar parâmetro 

de interpretação e incidir diretamente no caso concreto. 

 

O direito privado, portanto, passou a extrair as suas bases diretamente da 

Constituição Federal, e não apenas do Código Civil e outras regras infraconstitucionais. Este 

fenômeno foi denominado de constitucionalização do Direito Civil que, nas palavras de 

PAULO LUIS NETO LÔBO, “é o processo de elevação ao plano constitucional dos 

princípios fundamentais do Direito Civil, que passam a condicionar a observância pelos 

cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional2”. 

 

Para esta doutrina, existem quatro pressupostos teóricos: (a) natureza normativa da 

Constituição Federal e não meramente programática; (b) unificação do ordenamento jurídico 

                                                 
1 P. L. N. LÔBO, Constitucionalização do direito civil, in Revista de Informação Legislativa a. 36 n. 141 (1999), 

pp. 101-102. 
2 P. L. N. LÔBO, Direito de família e os princípios constitucionais, in PEREIRA, Rodrigo Cunha (org.), Tratado 

de Direito das Famílias, Belo Horizonte, IBDFAM, 2015, pp. 104. 
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complexo tendo como referência os princípios constitucionais; e (c) renovação da teoria da 

intepretação jurídica não formalista e calcada nos valores previstos na Constituição Federal. A 

tônica, portanto, é a aplicação direta das normas constitucionais às relações privadas.  

 

No direito brasileiro, a Constituição Federal foi a responsável por efetivar esta 

transformação. De acordo com RODRIGO PEREIRA DA CUNHA, o “sistema de regras 

tornou-se insuficiente, em face da revolução hermenêutica havida com o status que a pessoa 

humana alcançou, de fundamento da República Federativa do Brasil, por força do art. 1º, III, 

da CF de 19883.” 

 

Os princípios previstos na Constituição Federal não servem mais como último 

recurso para preenchimento de lacunas normativas como indica o artigo 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em qualquer exercício interpretativo, os 

princípios necessariamente devem ser observados para que se busque um ideal de justiça. 

 

O direito de família, como ramo do direito civil, é atualmente interpretado com lastro 

nos princípios implícitos e explícitos extraídos diretamente da Constituição Federal. Nenhuma 

questão pode ser decidida por um mero exercício de subsunção do fato à norma 

infraconstitucional e sem que os princípios amoldem a regra legal ao caso concreto. Um 

exemplo cristalino desta prática pode ser visto no trecho do voto do Ministro Luis Fux ao 

analisar as uniões homoafetivas pelo prisma do princípio da igualdade: 

 

Pois bem. O que distingue, do ponto de vista ontológico, as uniões estáveis, 

heteroafetivas, das uniões homoafetivas? Será impossível que duas pessoas 

do mesmo sexo não tenham entre si relação de afeto, suporte e assistência 

recíprocos? Que criem para si, em comunhão, projetos de vida duradoura em 

comum? Que se identifiquem, para si e para terceiros, como integrantes de 

uma célula única, inexoravelmente ligados? 

 

                                                 
3 R. P. CUNHA, Princípios fundamentais norteadores do direito de família, 3ª ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 

25. 
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A resposta a essas questões é uma só: Nada as distingue. Assim como 

companheiros heterossexuais, companheiros homossexuais ligam-se e 

apoiam-se emocional e financeiramente; vivem juntos as alegrias e 

dificuldades do dia-a-dia; projetam um futuro comum. Se, ontologicamente, 

união estável (heterossexual) e união (estável) homoafetiva são simétricas, 

não se pode considerar apenas a primeira como entidade familiar. Impõe-se, 

ao revés, entender que a união homoafetiva também se inclui no conceito 

constitucionalmente adequado de família, merecendo a mesma proteção do 

Estado de Direito que a união entre pessoas de sexos opostos. 

 

Nesse diapasão, a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões 

homossexuais não resiste ao teste da isonomia4. 

 

 No caso acima, o artigo 1.723 do Código Civil que restringe a união estável ao 

relacionamento entre homem e a mulher foi interpretado conforme a Constituição Federal 

para estender os efeitos deste instituto à união entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo 

Tribunal Federal, ao analisar a questão, se valeu dos princípios constitucionais para alargar o 

conceito de união estável previsto no Código Civil. 

 

Especificamente no tocante ao direito de família, este processo foi essencial para 

pacificação dos conflitos sociais. O atual Código Civil repetiu a “estrutura matrimonialista, 

institucionalizada, que focaliza a família através da lente do casamento e dos seus diversos 

regimes patrimoniais5”. 

 

Foi a constitucionalização do Direito Civil que permitiu aos aplicadores do direito 

reconhecer situações não previstas em lei como a multiparentalidade. 

 

                                                 
4 Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF, Rel. Min. Luis Fux, j. 

05/05/2011. 
5 A. L. M. NEVARES, Entidades familiares na Constituição: críticas à concepção hierarquizada, in RAMOS, 

Carmem Lucia Silveira et al (org.), Diálogos sobre direito civil: construindo a racionalidade contemporânea, 

Rio de Janeiro, Renovar, 2002, pp. 301. 
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2.2 Principais princípios constitucionais aplicáveis à parentalidade 

 

2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade humana é um conceito que surge da doutrina de Immanuel Kant que 

defendeu que toda e qualquer pessoa possui o mesmo valor por causa de sua razão. O homem 

possui necessidades básicas decorrentes de sua natureza que não podem deixar de ser 

reconhecidas pelo estado, em nenhuma circunstância6. 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 3º, inciso III, coloca a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos do estado democrático brasileiro. Logo, alça a pessoa, em 

sua dimensão humana, como centro da tutela do ordenamento jurídico e supera o 

individualismo típico das codificações.  

 

Trata-se, para muitos, de um macroprincípio que ilumina todos os demais princípios 

do ordenamento jurídico. Seria ele o “primeiro fundamento de todo o sistema constitucional 

posto e o último arcabouço da guarida dos direitos individuais7”. 

 

O impacto direto no direito de família é deslocar o objeto da tutela jurídica dos 

institutos para a pessoa humana. A família e o casamento não são detentores de um interesse 

em si, mas gozam de proteção se, e na medida em que, promovem o desenvolvimento dos 

seus membros. Abaixo lição de GUSTAVO TEPEDINO: 

 

O constituinte de 1988, todavia, além dos dispositivos acima enunciados, 

consagrou, no art. 1º, III, entre os princípios fundamentais da República, que 

antecedem todo o Texto Maior, a dignidade da pessoa humana, impedindo 

assim que se pudesse admitir a superposição de qualquer estrutura 

institucional à tutela de seus integrantes, mesmo em se tratando de 

                                                 
6 R. P. CUNHA, Princípios fundamentais norteadores do direito de família, 3ª ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 

112. 
7 NUNES, Rizzatto, O princípio da dignidade da pessoa humana, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 59. 
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instituições com status constitucional, como é o caso da empresa, da 

propriedade e da família8. 

 

Dentro desta premissa, as figuras da parentalidade e da filiação devem ser adequadas 

para refletir os fatos sociais e garantir a promoção da pessoa humana. Mesmo que este 

movimento implique em revolucionar concepções consolidadas9. 

 

A filiação biológica e dualista, calcada na figura de uma pessoa do sexo feminino 

(mãe) e outra do sexo masculino (pai), ainda possui enorme importância. Por outro lado, 

outras formações parentais são igualmente válidas e merecem guarida para que a dignidade da 

pessoa humana seja respeitada. 

 

2.2.2 Princípio da igualdade 

 

A igualdade está prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal e constitui 

um dos princípios-chave do direito de família. Uma sociedade somente será justa se os 

indivíduos forem tratados de forma igual, salvo se houver uma justificativa válida e racional. 

 

A igualdade, todavia, não se resume ao aspecto formal. A eficácia deste princípio 

pressupõe a busca de uma igualdade material que exige, em determinadas situações, um 

tratamento desigual voltado a corrigir distorções. Este é o caso, por exemplo, da Lei Maria da 

Penha, que concede uma proteção especial às mulheres. Esta medida se justifica em razão dos 

inúmeros casos de violência praticada em ambientes domésticos contra as pessoas do sexo 

feminino. 

 

                                                 
8 TEPEDINO, Gustavo, A Disciplina Civil-Constitucional das Relações Familiares, s. l., s. d., disponível in 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15079-15080-1-PB.pdf [05/09/2017]. 
9 A. L. M. NEVARES, Entidades familiares na Constituição: críticas à concepção hierarquizada, in RAMOS, 

Carmem Lucia Silveira et al (org.), Diálogos sobre direito civil: construindo a racionalidade contemporânea, 

Rio de Janeiro, Renovar, 2002, pp. 297-298. 
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A busca  da igualdade material, por sua vez, pressupõe uma condição básica, qual 

seja, a laicidade do estado brasileiro. Esta possui dois conteúdos principais: um negativo que 

remete à não intervenção do pensamento religioso no cotidiano da sociedade; e um positivo 

que trata do reconhecimento da religião na esfera pública como uma das bases valorativas. 

 

Note-se que a definição positiva coloca a religião em pé de igualdade com as demais 

fontes de valores. Se, por um lado, não há como elegê-la como elemento principal, por outro 

não se pode negar a sua existência. A conclusão inevitável desta premissa é que uma 

sociedade livre e democrática deve respeitar os indivíduos e suas escolhas pessoais em todo e 

qualquer âmbito, conforme leciona SILVANA MARIA CARBONERA: 

 

A laicidade, nos termos postos por Stefano Rodotà, não se circunscreve ao 

afastamento dos valores religiosos, considerados em si mesmos. Ele vai além 

quando, assumindo sua dimensão democrática, impõe a necessidade de 

todos, Estado, sociedade e indivíduos, estabelecerem uma tábua de valores 

genérica o suficiente para que todas as pessoas possam ter suas escolhas de 

vida albergadas. É o reconhecimento e a atribuição de valor à diferença 

cultural, de modo que todas as pessoas que vivam em uma determinada 

sociedade possam buscar a realização de suas personalidades, albergadas em 

um sistema jurídico flexível o suficiente para permitir que escolhas 

diferentes possam receber a tutela jurídica adequada10.  

 

A igualdade, portanto, parte da premissa de que os seres humanos são iguais pelo 

simples fato de serem humanos. Porém, com a garantia de serem diferentes em si mesmos, 

com características únicas e particulares que devem ser respeitadas. Todas as pessoas têm o 

direito e a liberdade de decidir os rumos de sua vida e estas escolhas devem ser reconhecidas 

pelo direito. 

 

A supervalorização do casamento e da filiação matrimonial presentes no Código 

Civil de 1916, e repetida no atual Código Civil, revela uma forte influência da religião e uma 

restrição injustificável no direito de escolha. Todavia, com o advento da Constituição Federal 

de 1988, eliminou-se estes privilégios e a hierarquia dos arranjos familiares. Trata-se de um 

reflexo do princípio da igualdade e da laicidade do estado brasileiro. 

                                                 
10 S. M. CARBONERA, Laicidade e família: um diálogo necessário a partir do olhar de Stefano Rodotà, in G. 

TEPEDINO et al (org.), Diálogos sobre direito civil, vol. III, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, pp. 395. 
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No tocante à parentalidade, os reflexos são inúmeros. Além da eliminação da odiosa 

distinção entre os filhos que se verificava no Código Civil de 1916, abriu-se espaço para o 

reconhecimento jurídico da parentalidade socioafetiva com o mesmo valor da parentalidade 

biológica. Como consequência, a multiparentalidade ganhou espaço para ser absorvida pelo 

ordenamento jurídico. 

 

2.2.3 Princípio da melhor proteção do menor 

 

As crianças e os adolescentes, como seres em desenvolvimento e em situação de 

vulnerabilidade, ganharam um lugar de destaque no ordenamento jurídico. O comando inserto 

no artigo 227 da Constituição Federal impõe que se busque, por todos os meios, zelar pelos 

interesses dos menores. Trata-se da doutrina da proteção integral do menor. 

 

Este princípio tem como pressuposto a necessidade da criança e do adolescente 

serem protegidos por outro ser humano, uma vez que ausentes as condições psicológicas e 

materiais para conduzir sua vida de forma independente. Por não terem conhecimento de seus 

direitos, meios para se defender e forma de arcar com suas necessidades básicas, uma pessoa 

deve defendê-los e instruí-los11. Este poder-dever deve ser exercido, prioritariamente, pelos 

pais por força do artigo 229 da Constituição Federal. 

 

Portanto, a análise relacionada à parentalidade necessariamente deve ter a criança e o 

adolescente como foco. A melhor solução para a questão envolvendo os casos de múltipla 

parentalidade é aquela que implicará em uma maior proteção do menor. 

 

                                                 
11 S. NAMUR – V. KLEIN, A boa-fé objetiva e as relações familiares, in G. TEPEDINO et al (org.), Diálogos 

sobre direito civil, vol. III, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, pp. 367. 
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2.2.4 Princípio da afetividade 

 

O afeto é um laço criado entre os seres humanos que permite a demonstração de 

sentimentos e emoções. Esta relação não é sinônimo de amor, uma vez que ela também possui 

cargas negativas:  

 

De início, para os devidos fins de delimitação conceitual, deve ficar claro 

que o afeto não se confunde necessariamente com o amor. Afeto quer dizer 

interação ou ligação entre pessoas, podendo ter carga positiva ou negativa. O 

afeto positivo, por excelência, é o amor; o negativo é o ódio. Obviamente, 

ambas as cargas estão presentes nas relações familiares12. 

 

A importância jurídica da afetividade cresceu de forma paulatina nas relações 

familiares, uma vez que, mesmo no modelo familiar tradicional (matrimonial e biológico), o 

afeto passou a ser valorizado. Não restam dúvidas de que o afeto é essencial para o bom 

desenvolvimento da pessoa e que o ser humano, por ser social, busca esta relação durante toda 

sua vida. 

 

O afeto, todavia, para que gere efeitos jurídicos, depende de um plus em relação à 

existência de sentimentos. Afinal, o afeto, do ponto de vista subjetivo, se verifica até entre 

amigos. Somente quando a afetividade é traduzida em um padrão de comportamento, 

verificável de forma objetiva, acarretará consequências para o direito: 

 

A partir do momento que se torna notório e público, o afeto aqui tratado de 

maneira objetiva, traduzido em comportamento, faz com que uma 

determinada relação filial ganhe status de fato jurídico, implicando 

consequência no mundo do Direito13.  

 

                                                 
12 F. TARTUCE, O princípio da afetividade no direito de família, s.l., 2012, disponível in 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/859/O+princ%C3%ADpio+da+afetividade+no+Direito+de+Fam%C3%ADlia

+ [20/07/2017]. 
13 M. G. M. VALADARES, Multiparentalidade e as novas relações parentais, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2016, pp. 63. 
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No caso da parentalidade, a partir do momento em que uma pessoa trata alguém 

como filho e pratica atos como criar, educar e assistir, o afeto fica evidente e torna-se passível 

de ser reconhecido juridicamente. Não é apenas o sentimento que o torna pai ou mãe, mas sua 

conduta em relação ao filho. 

 

Hoje a afetividade é vista como um princípio e não apenas como um fato jurídico. 

Por não haver previsão expressa, ele é extraído de outras regras constitucionais como o 

princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), da 

solidariedade (artigo 3º, I, da Constituição Federal) e da igualdade entre os filhos (artigo 227, 

§6º, da Constituição Federal). 

 

No recente julgamento do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº 

662, de relatoria do Ministro Fux, foi debatida eventual prevalência da paternidade 

socioafetiva sobre a biológica e a afetividade foi reconhecida como princípio jurídico. O 

Ministro Celso de Mello fez menção expressa neste sentido em seu voto14. 

 

A positivação do princípio da afetividade, inclusive, pode ocorrer em breve. O 

projeto de Lei 470/2013, da Senadora Lídice da Mata, que busca criar um Estatuto das 

Famílias, traz a afetividade como um princípio fundamental em seu artigo 5º: 

 
Art. 5º Constituem princípios fundamentais para a interpretação e aplicação 

deste Estatuto: 

 

I – a dignidade da pessoa humana;  

 

II – a solidariedade;  

 

III – a responsabilidade;  

 

IV – a afetividade;  

 

V – a convivência familiar;  

 

                                                 
14 R. CALDERÓN, Reflexos da decisão do STF que acolheu a socioafetividade e a multiparentalidade, s.l., 

2016, disponível in 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/1155/Reflexos+da+decis%C3%A3o+do+STF+que+acolheu+a+socioafetividad

e+e+a+multiparentalidade [20/07/2017]. 
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VI – a igualdade das entidades familiares;  

 

VII – a igualdade parental e o melhor interesse da criança e do adolescente;  

 

VIII – o direito à busca da felicidade e ao bem-estar. 

 

3 FILIAÇÃO E PARENTALIDADE 

 

3.1 Contornos gerais 

 

Depois da saída do nascituro do útero materno, a pessoa inicia seu ciclo de 

desenvolvimento no mundo exterior. Este ser vivo, dotado de inúmeras fragilidades, continua 

a depender de auxílio material e sentimental de outros humanos em um estágio mais avançado 

da vida para suprir as suas necessidades básicas. 

 

É neste contexto que surgem as figuras “pai”, “mãe” e “filho”. Agentes sociais de 

uma determinada geração (pais) se tornam diretamente encarregados de prover as condições 

para que um ser (filho) se desenvolva e forme uma nova geração. Nas palavras de ROLF 

MADALENO, os filhos “são a continuação da espécie humana, representando o elo que dá 

sequência à representação do homem, gerando novos seres, integrando passado e futuro e a 

história da humanidade15”. 

 

Este vínculo intergeracional criado entre pais e filhos é chamado de filiação ou 

parentalidade, a depender do objeto da análise (filho ou genitor, respectivamente). Os dois 

institutos são inter-relacionados, de forma que onde há um pai ou uma mãe necessariamente 

haverá um filho e vice-versa. 

 

O surgimento da parentalidade, inicialmente, se restringiu à ideia da capacidade 

reprodutiva. Esta realidade biológica inegavelmente influenciou (e ainda influencia) o 

                                                 
15 R. MADALENO, Repensando o direito de família, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, pp. 129. 
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conceito de filiação. PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre o tema, escreve que “a 

relação de que o fato da procriação estabelece entre duas pessoas, uma das quais nascida da 

outra, chama paternidade, ou maternidade, quando considerada com respeito ao pai, ou à mãe, 

e filiação, quando do filho para com qualquer dos genitores16.” 

 

Todavia, outros critérios são geradores do vínculo de parentesco e, portanto, da 

filiação. De acordo com o artigo 1.593 do Código Civil, o parentesco pode ser natural 

(decorrente da consanguinidade) ou civil (se tiver outra origem). Em qualquer hipótese, o 

elemento comum à filiação é a existência de uma relação vertical envolvendo a figura de pais 

(ascendentes) e filhos (descendentes) e um conjunto de direitos e deveres voltados, em um 

primeiro momento, a prover as necessidades do filho17. 

 

Por fim, importante destacar que a filiação, no direito brasileiro, não é apenas uma 

forma de parentesco, mas a sua própria origem. Nos termos dos artigos 1.591 e 1.592 do 

Código Civil, o parentesco sempre deriva de uma relação de ascendência e descendência. A 

parentalidade e a filiação são a origem do tronco identificador das demais linhas e graus. 

 

3.2 Histórico do tratamento constitucional da parentalidade no Brasil 

 

As Constituições de 1824 e 1891 não abordam questões de direito da família. Na 

Constituição de 1934, surge um capítulo destinado ao tema para, essencialmente, estabelecer 

que o casamento é único meio de formação da família (artigo 144). 

 

Na Constituição de 1937, há uma equiparação dos filhos naturais aos legítimos, além 

da repetição do reconhecimento da família matrimonial como única entidade possível. Este 

último ponto é repetido em todas as constituições posteriores até 1988: Constituição de 1946 

(artigo 163), Constituição de 1967 (artigo 167) e Constituição de 1969 (artigo 175).  

                                                 
16 P. MIRANDA, Tratado de direito de família, 3ª ed., vol. VIII, São Paulo, Max Limonad, 1947, pp. 36. 
17 J. S. FUJITA, Filiação, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2011, pp. 10. 
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Em 1988, a Constituição Cidadã operou verdadeira revolução ao eleger a dignidade 

da pessoa humana como princípio fundamental. A pessoa, em sua essência, foi colocada no 

foco das atenções dos operadores do direito. 

 

Especificamente no tocante ao direito de família, a Carta Magna quebrou a 

exclusividade da família matrimonial ao fixar, no caput do artigo 226, o dever do estado em 

proteger a família sem apontar a sua origem. Também inovou ao indicar, de forma expressa, a 

entidade familiar oriunda da união estável e a família monoparental. 

 

Ademais, aboliu toda e qualquer forma de discriminação relativa à filiação (artigo 

227, §6º) e positivou o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227, 

caput). Não bastasse, com o nascimento do direito civil constitucional, permitiu o surgimento 

de novas formas e facetas da parentalidade. 

 

3.3 Histórico legislativo infraconstitucional da filiação no Brasil 

 

Depois da declaração da independência do Brasil em 1822, foi outorgada a 

Constituição Política do Império do Brasil por Dom Pedro I em 25/03/1984. No artigo 179, 

inciso XVIII, do diploma, foi definido que deveria ser elaborado um Código Civil o “quanto 

antes”. 

 

Porém, apenas em 1916 esta tarefa foi concluída. Neste interregno, vigorou no Brasil 

as Ordenações Filipinas que trazia a distinção entre filhos legítimos, nascidos de pais casados 

entre si, e filhos ilegítimos. 
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Na Consolidação das Leis Civis de 1858, elaborada por Augusto Teixeira de Freitas, 

os filhos ilegítimos são classificados, nos artigos 208 e 209, em naturais (cujos pais, no 

momento do coito, não tinham relação de parentesco ou impedimento para se casar) e 

espúrios (filhos de pais com impedimento para se casar em razão de parentesco ou 

casamento). Nos artigos 209 e 210, há uma divisão dos filhos espúrios em sacrílegos (filhos 

de clérigo ou religioso), adulterinos (filhos de pai e/ou mãe casados) ou incestuosos (filhos de 

parentes em grau proibido). 

 

A ideia de que o casamento é a única forma de constituição da família e, portanto, de 

legitimação da filiação, continuou presente no Código Civil de 1916. Os filhos nascidos de 

pais casados eram considerados legítimos e gozavam de plenos direitos. Os filhos ilegítimos 

poderiam ser legitimados pelo casamento superveniente dos pais, o que o colocava na mesma 

situação jurídica dos legítimos (artigo 353). 

 

Os filhos ilegítimos, desde que não incestuosos (filhos de pais parentes entre si) ou 

adulterinos (filhos de pai e/ou mãe casados), podiam ser reconhecidos voluntariamente ou por 

meio de investigação de paternidade/maternidade. Neste caso, o filho adquiria direitos, mas 

com restrições como, por exemplo, na sucessão, já que recebia apenas metade da quota 

hereditária se em concorrência com legítimos ou legitimados (artigo 1.605, §1º). 

 

Da mesma forma, os filhos adotivos ocupavam um lugar menos privilegiado. Na 

sucessão em que participasse um filho legitimo superveniente à adoção, o adotado receberia 

apenas metade da cota hereditária (artigo 1.605, §2º). 

 

Já os filhos ilegítimos possuíam direitos mínimos. Eles não participavam da sucessão 

do genitor e não tinham a prerrogativa de pedir alimentos.  

 

A Lei 883/1949, que tratou do reconhecimento dos filhos ilegítimos, estabeleceu o 

direito de filhos extramatrimoniais serem reconhecidos depois de dissolvida a sociedade 
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conjugal. A partir de então, passou a ser possível aos filhos incestuosos e adulterinos obterem 

o reconhecimento de sua filiação. O artigo 2º desta lei, por outro lado, limitava a cota 

hereditária do filho reconhecido à metade do legítimo ou legitimado. 

 

A Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) alterou a Lei 883/194 para eliminar as diferenças 

no direito à herança dos filhos baseadas na natureza da filiação (artigo 2º).  

 

Em 1999, por meio da Lei 8.069/1990, nasceu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que buscou efetivar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente 

previsto na Constituição Federal. Ele sofreu mudanças radicais pela Lei 12.010/2009, a qual 

revogou os dispositivos da adoção do Código Civil e concentrou esta matéria no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

3.4 A filiação no Código Civil 

 

O Código Civil, em respeito ao comando constitucional, aboliu a diferenciação entre 

filho legítimo e ilegítimo. Todo e qualquer filho possui os mesmos direitos 

independentemente da sua origem.  

 

A despeito desta igualdade, o Código Civil manteve a distinção entre filho 

matrimonial e extramatrimonial e repetiu a fórmula do "pater is est quem justae nuptiae 

demonstrant"18 que estabelece presunções decorrentes do matrimônio: 

 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 

filhos: 

 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 

convivência conjugal; 

 

                                                 
18 Em tradução livre "é o pai aquele que demonstrou viver em justas núpcias".  
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II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 

conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento; 

 

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; 

 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 

 

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido. 

 

Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo 

previsto no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe 

nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro 

dos trezentos dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se 

o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se 

refere o inciso I do art. 1597. 

 

Trata-se de critério que, seja pelo atual estágio da ciência que permite com 

facilidade a identificação do parentesco consanguíneo pelo exame de DNA, seja pelo  

reconhecimento constitucional de outras entidades familiares, possui pouca utilidade 19. 

 

No tocante à origem, o artigo 1.593 do Código Civil estabelece que o parentesco 

pode ser natural, se resultar da consanguinidade, ou civil, se for oriundo de outra origem. 

Dentro do conceito de parentesco civil, inserem-se todas as formas que não decorram de um 

fato reprodutivo, tais como a decorrente da adoção (artigos 1.618 e 1.619 do Código Civil e 

artigos 39 a 52-D do Estatuto da Criança e do Adolescente) e das técnicas de reprodução 

assistida heteróloga (artigo 1.597, inciso V, do Código Civil). 

 

O legislador, ao positivar que o parentesco civil é baseado em “outra origem”, criou 

uma cláusula geral a ser preenchida pelos aplicadores do direito com base nos princípios 

constitucionais. Esta técnica própria do direito civil constitucional cria um canal de integração 

privilegiado entre os princípios constitucionais e as normas infraconstitucionais, já que a 

abstração própria da cláusula geral permite um juízo hermenêutico rico e poroso20.  

                                                 
19 J. S. FUJITA, Filiação, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 27-28. 
20 S. NAMUR – V. KLEIN, A boa-fé objetiva e as relações familiares, in G. TEPEDINO et al (org.), Diálogos 

sobre direito civil, vol. III, Rio de Janeiro, Renovar, 2012, pp. 356-357. 
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A parentalidade socioafetiva encontra seu fundamento exatamente nesta cláusula 

geral. Na I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal foi criado o 

enunciado 103 que corrobora esta interpretação: 

 

Enunciado 103 do CJF: O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras 

espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, 

assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 

relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 

fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de 

filho. 

 

Por fim, importante destacar o projeto de Lei 470/2013 que trata dos Estatutos das 

Família. Ele propõe a positivação da socioafetividade como fato gerador do parentesco: 

 

Art. 9º O parentesco resulta da consanguinidade, da socioafetividade e da 

afinidade. 

 

4 PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

 

4.1 Conceito 

 

Para JORGE SHIGUEMITSU, a “filiação sócioafetiva é aquela consistente na 

relação entre pai e filho, ou entre mãe e filho, ou entre pais e filho, em que inexiste liame de 

ordem sanguínea entre eles, havendo, porém, o afeto como elemento aglutinador21”. 

 

CRISTIANO CASSETTARI corrobora esta definição ao pontuar que a parentalidade 

socioafetiva é o “vínculo de parentesco civil entre pessoas que não possuem entre si um 

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

                                                 
21 J. S. FUJITA, Filiação, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 71. 
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afetivo existente entre elas”. Para este autor, existem dois pressupostos para sua configuração: 

laço de afetividade e tempo de convivência22. 

 

A parentalidade socioafetiva, a despeito de não estar positivada no ordenamento 

jurídico brasileiro, se consolidou como espécie de filiação. Ela decorre do afeto desenvolvido 

em pessoas que não possuem vínculo de consanguinidade e passam a ocupar o papel de pai ou 

mãe e filho. Em suma, a parentalidade socioafetiva decorre de uma situação fática que se 

denomina posse do estado de filho, conforme enunciados 256 e 519 do Conselho da Justiça 

Federal: 

 

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

socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 

 

Enunciado 519 do CJF: O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco 

em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e 

filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos 

pessoais e patrimoniais. 

 

A posse do estado de filho, inclusive, origina tanto a paternidade como a maternidade 

socioafetiva, de acordo com o enunciado 7 do Instituto Brasileiro de Direito de Família: 

 

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

paternidade e maternidade. 

 

4.2 Posse de estado de filho 

 

A posse de estado de filho pode ser entendida como “um conjunto de circunstâncias 

capazes de exteriorizar a condição de filho legítimo do casal que o cria e educa23”. De forma 

sucinta, é o tratamento constante e reconhecido socialmente de uma pessoa como um filho. 

 

                                                 
22 C. CASSETTARI, Multiparentalidade e parentalidade sócioafetiva, São Paulo, Atlas, 2017, pp. 17. 
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A constituição da posse de estado de filho, conforme a doutrina clássica, pressupõe 

três elementos: nominativo (adoção do apelido do pai), tractatus (tratamento como filho) e 

reputatio (publicidade do estado de filho). O requisito ligado ao nome, porém, é usualmente 

tido como não essencial. Abaixo lição de RODRIGO DA CUNHA PEREIRA: 

 

O tractus, ou seja, o trato é a relação interna entre os integrantes da família, 

traduzindo-se em afetividade e solidariedade, consolidando o vínculo de 

parentesco. Quem se trata como pai e filho e filho e pai o são. A posse de 

estado de pai e filho se apresenta e se revela no dia a dia, na convivência e 

na participação ativa na vida um do outro, na alegria e na dor, na saúde e na 

doença, em uma relação desinteressada que se alicerça apenas no afeto de 

um ao outro. 

 

O terceiro elemento da posse de estado, a reputatio, é uma extensão do 

segundo, ou seja, o tractus se estende à família e ao meio social, numa 

visualização externa da relação de filiação, complementando as 

características da parentalidade socioafetiva. É a aparência e a reputação; 

como aquele vínculo se apresenta no meio social. Como se demonstra ou 

deixa transparecer no meio social como pai e filho, aparentando a verdadeira 

realidade interna do vínculo parental, de fato são parentes e podem, também, 

sê-lo de direito24. 

 

A posse de estado de filho, portanto, é uma fattispecie de formação continuada 

porque nasce de uma sucessão de atos. Neste ponto diverge da filiação biológica que é uma 

fattispecie de formação instantânea por concentrar, em um único ato, todos os elementos da 

existência do fato jurídico. A filiação socioafetiva, à semelhança da união estável, não surge 

de um único ato e seu reconhecimento jurídico demanda um esforço probatório25.  

 

Esta distinção explica, em parte, a demora no reconhecimento do afeto como 

elemento constituinte da parentalidade. Antes da Constituição Federal de 1988, a segurança 

jurídica era um valor que encontrava proteção especial do legislador. Somente com a 

alteração do eixo do patrimônio para a pessoa humana, operada com a positivação do 

                                                                                                                                                         
23 O. GOMES, Direito de família, 14ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, pp. 324.  
24 R. P. CUNHA, Princípios fundamentais norteadores do direito de família, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2016. 

pp. 223. 
25 E. T. KATAOKA, O tempo da família: nota sobre o tempo como elementos da fattispecie família, in RAMOS, 

Carmem Lucia Silveira et al (org.), Diálogos sobre direito civil: construindo a racionalidade contemporânea, 

Rio de Janeiro, Renovar, 2002, pp. 321. 
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princípio da dignidade da pessoa humana, iniciou-se uma tendência de transigir com este 

princípio. 

 

O critério biológico se harmoniza a segurança jurídica, uma vez que impõe um 

critério objetivo e facilmente verificável, principalmente após a disseminação do exame de 

DNA. A filiação socioafetiva, por outro lado, envolve a demonstração de um encadeamento 

de fatos e demanda uma análise subjetiva. 

 

Esta prova torna-se ainda mais complexa quando a demanda envolve um pai ou uma 

mãe já falecido. Nestas ações de reconhecimento da parentalidade socioafetiva post mortem, 

há uma impossibilidade fática de manifestação do de cujus que dificulta o trabalho dos 

julgadores. O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE 

C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO 

POST MORTEM DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, COM A 

MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO, DA MÃE 

REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MÃE REGISTRAL E A 

APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA PROCEDERAM, EM CONJUNTO, 

À DENOMINADA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" DA DEMANDANTE, 

QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO 

OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO 

FINAL, NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA 

PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE "ADOTAR" A AUTORA. O 

ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A 

VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE 

SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO, DE SER 

RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO TAL, BEM COMO A 

CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 'POSSE DE ESTADO DE 

FILHO', QUE, NATURALMENTE, DEVE APRESENTAR-SE DE 

FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE VIABILIZAR A 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA26. 

 

                                                 
26 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1328380/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

j. 21/10/2014. 
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Partindo destas premissas, não é possível concordar com a conclusão de que a 

adoção e a filiação heteróloga são espécies de filiação socioafetiva. O vínculo de parentesco, 

nestes casos, decorre de expressa disposição legal, em um determinado momento, e 

independentemente da existência de afeto. A parentalidade surge antes de uma convivência 

relevante no primeiro caso e antes mesmo do nascimento na última hipótese. 

 

Basta notar que uma pessoa que adota uma criança ou que participa de uma 

concepção sem contribuir com material genético, desde que consinta, será considerada 

genitora ainda que nunca tenha tido qualquer afeto pelo filho. Da mesma forma como ocorre 

com a parentalidade consanguínea, ainda que um pai ou mãe adotivo ou oriundo de 

fecundação heteróloga nutra ódio pelo filho desde o primeiro momento (se, por exemplo, 

participou do processo por mera pressão do outro parceiro), será considerado genitor para 

todos os fins de direito.  

 

Logo, partindo da classificação que divide a filiação em presumida ou jurídica 

(decorrente de reconhecimento legal), biológica ou natural (originada da consanguinidade) ou 

afetiva (surgida da socioafetividade), estas duas formas de parentalidade tão somente 

encontram guarida na primeira categoria. O Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 898.060, classificou as formas de parentalidade dentro desta linha de 

raciocínio: 

 

A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela 

normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a 

saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, 

(II) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade27. 

 

                                                 
27 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 898.060/SC, Rel. Min. Luis Fux, j. 29/09/2016. 
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O enunciado 105 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal 

também corrobora esta conclusão: 

 

O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil 

além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há 

também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas 

de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não 

contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, 

fundada na posse do estado de filho. 

 

É claro que não se discute a importância do afeto em qualquer forma de filiação. 

Ocorre que a adoção e a reprodução artificial heteróloga são fattispecie de formação 

instantânea que não dependem da afetividade para gerar efeitos. A parentalidade socioafetiva 

decorre de uma relação contínua e duradoura (fattispecie de formação contínua), denominada 

posse do estado do filho. 

 

4.3 Posse do estado de pai ou mãe 

 

Um elemento que causa divergência na doutrina é em relação à reciprocidade das 

vontades. Discute-se se é necessário que tanto os pais, como o filho, desejem ocupar estes 

papeis ou se a perspectiva do filho é suficiente para configuração da parentalidade 

socioafetiva. 

 

Não obstante o princípio do melhor interesse do menor exija a tutela, com prioridade, 

do direito das crianças e dos adolescentes, não há como impor uma situação de parentalidade 

a uma pessoa que não quer exercer a função de pai ou mãe. A formação do vínculo de 

parentesco exige não só que as partes se portem como pai e filho, mas também que todos 

almejem este status. 

 

Em suma, a socioafetividade demanda a posse do estado de filho e também a posse 

do estado de pai ou mãe. Não há como falar de filiação se o afeto não estiver presente em 
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ambos os polos28, sendo a manifestação de vontade contrária à parentalidade um forte indício 

de que não existe uma socioafetividade apta à constituição do vínculo de parentesco. Obrigar 

uma pessoa a ser pai ou mãe socioafetivo é uma verdadeira contradição. 

 

5 MULTIPARENTALIDADE 

 

5.1 Delineamentos gerais 

 

O modelo tradicional de parentalidade é composto por duas pessoas: um homem e 

uma mulher. Os dois requisitos são a figuração de duas pessoas e a diversidade de gênero 

(figura pai-mãe). 

 

Esta estrutura sofreu seu primeiro baque, no Brasil, com a adoção de pessoas por 

casais homoafetivos. Nesta hipótese, há um afastamento do pressuposto da diversidade de 

gênero e o adotado passa a contar, em seu assento de nascimento, com duas mães ou dois 

pais.  

 

Trata-se de hipótese de bipaternidade ou bimaternidade. Somente em 05/05/2011, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132, este procedimento foi viabilizado de uma 

forma definitiva em razão da extensão dos efeitos jurídicos da união estável às uniões 

homoafetivas. 

 

A multiparentalidade, por sua vez, corresponde à uma quebra do paradigma da 

biparentalidade por implicar em três ou mais pessoas figurando como genitor. Além do pai 

                                                 
28 F. S. ALBUQUERQUE, Ações de filiação: da investigação e negatória de paternidade e do reconhecimento 

dos filhos, in G. P. L. RIBEIRO (org), Manual de direito das famílias e sucessões, Belo Horizonte, Del Rey, 

2008, pp. 210-211.  
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e/ou mãe biológico, o filho forma um ou mais vínculos de parentalidade socioafetiva em razão 

da posse do estado de filho. 

 

A multiparentalidade, resumindo, é a situação em que se verifica a presença de três 

ou mais genitores decorrentes da compatibilização da parentalidade socioafetiva e biológica. 

 

5.2 Fundamentos da multiparentalidade 

 

A multiparentalidade não está prevista de forma expressa na legislação. Porém, 

existem inúmeras razões para sua aceitação. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, como demonstrado acima, impõe a 

interpretação da lei com foco na promoção do ser humano. Os institutos jurídicos 

relacionados ao direito de família não merecem proteção por si mesmo, mas apenas enquanto 

funcionarem como instrumentos de desenvolvimento dos seus membros. 

 

Portanto, sendo a multiparentalidade apenas a concessão de efeitos jurídicos a uma 

situação fática pré-existente, a sua aceitação é o caminho mais adequado para se valorizar o 

ser humano. Afinal, nos dizeres de CARMEM LUCIA ANTUNES ROCHA, “o Direito existe 

para a vida, não a vida para o Direito29”. 

 

O princípio da igualdade impõe um tratamento igualitário e impede distinções 

desarrazoadas. Não só deve ser observada uma igualdade formal, mas também material que 

pressupõe a laicidade do estado. 

 

                                                 
29 Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, Rel. Min. Ayres Brito, j. 

05/05/2011. 
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A laicidade, no entanto, não se limita ao aspecto negativo relacionado à vedação à 

interferência da religião nas decisões estatais. Mas principalmente pela faceta positiva que, ao 

aceitar a visão religiosa como uma de tantas fontes de valores, força a conclusão de que todas 

as decisões de âmbito pessoal e familiar devem ser respeitadas e abarcadas pelo direito. 

 

Logo, a coexistência de três ou mais genitores, por ser fruto de uma decisão pessoal 

ou mera consequência de uma trajetória de vida, é o único caminho possível para se afastar 

uma gritante desigualdade decorrente da eleição injustificada de um ascendente em 

detrimento de outro. O tratamento desigual apenas é aceito se houver uma justificativa 

racional ou um fundamento lógico30, o que não se verifica no caso porque o genitor biológico 

e o genitor socioafetivo são igualmente pais e com os mesmos direitos e obrigações. 

 

A melhor proteção do menor, por seu turno, é um princípio constitucional que 

sinaliza para um caminho: toda e qualquer decisão deve priorizar a criança e o adolescente. 

Partindo desta premissa, salvo alguma peculiaridade do caso concreto, não é melhor permitir 

que mais pessoas adquiram o poder-dever de assistir um menor e tenham condições de suprir 

as suas necessidades afetivas e materiais? 

 

Ora, não é razoável impedir um genitor, seja ele biológico ou socioafetivo, de figurar 

oficialmente como pai ou mãe se socialmente ele é visto desta forma e esta situação é 

benéfica ao menor. O reconhecimento jurídico desta situação, ainda que implique em uma 

alteração de um modelo clássico de parentalidade, se justifica sob o ângulo dos interesses e 

direitos das pessoas que integram esta espécie de relação familiar, principalmente dos filhos. 

 

Por fim, se a paternidade biológica, salvo exceções pontuais como a decorrente de 

doação de material genético, é irrenunciável, a proibição da multiparentalidade implicaria no 

sacrifício do pai socioafetivo. Ocorre que a escalada normativa do afeto, visto como um 

                                                 
30 A. L. M. NEVARES, Entidades familiares na Constituição: críticas à concepção hierarquizada, in RAMOS, 

Carmem Lucia Silveira et al (org.), Diálogos sobre direito civil: construindo a racionalidade contemporânea, 

Rio de Janeiro, Renovar, 2002, pp. 309-310. 
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princípio constitucional, criou uma diretriz inafastável aos operadores do direito: valorizar o 

afeto sempre que possível. Nas situações em que a parentalidade biológica e socioafetiva 

coexistem, o único meio de preservar o afeto é colocar a parentalidade decorrente da posse do 

estado de filho lado a lado com a parentalidade natural.  

 

Por todo o exposto, a multiparentalidade não tem respaldo em lei, mas encontra 

guarida na própria Constituição Federal. Os princípios que emanam da Carta Magna formam 

a base jurídica necessária ao reconhecimento deste fenômeno. 

 

5.3 Evolução jurisprudencial 

 

Após a consolidação da socioafetividade como fundamento da parentalidade, a 

doutrina e os tribunais passaram a se debruçar sobre um potencial conflito entre os dois 

critérios. A questão que surgiu foi: em um confronto entre o sangue e o afeto, qual deve 

prevalecer? 

 

Inicialmente, as decisões judiciais se basearam no modelo clássico dual de 

parentalidade e rechaçaram os pedidos de reconhecimento da parentalidade socioafetiva 

quando existente um outro pai ou mãe no assento de nascimento do postulante. A solução, em 

regra, era a extinção da demanda por falta de interesse de agir, já que uma pessoa não teria 

motivos para obter a declaração de paternidade ou maternidade quando já possui, 

respectivamente, um pai ou mãe no registro de nascimento. 

 

Em 2014, o juiz Fernando Nóbrega, titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Rio 

Branco, proferiu uma sentença inédita no processo nº 0711965-73.2013.8.01.0001 

reconhecendo a multiparentalidade. A demanda foi proposta em conjunto pelo pai registral 

(socioafetivo), pelo pai biológico, pela mãe e pela filha. 
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O magistrado concluiu que “a negativa à formalização desse duplo elo de parentesco 

com o qual ela se mostra feliz, poderá causar-lhe danos irreparáveis a sua integridade física e 

psicológica, o que implicaria, desenganadamente, escancarada e odiosa 

inconstitucionalidade”. Ao final, homologou o acordo proposto pelas partes e declarou a 

coexistência da parentalidade biológica e socioafetiva. 

 

Desde então, novas decisões declarando a existência da multiparentalidade foram 

lançadas. Em 29/09/2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 898.060, se debruçou sobre um caso em que houve a descoberta da 

paternidade biológica de uma pessoa que possuía pais apontados em seu assento de 

nascimento. O recurso foi interposto pelo pai biológico contra o acórdão do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso do Sul que reconheceu a multiparentalidade e resultou na seguinte 

ementa: 

 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e 

Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. 

Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central 

do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. 

Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de 

óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da 

felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do 

ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades 

familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito 

de entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família 

monoparental (art. 226, § 4º, CRFB). Vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). 

Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica 

ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. 

Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável (art. 

226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. Fixação de tese para 

aplicação a casos semelhantes31. 

 

A relatoria foi do Ministro Luiz Fux que conduziu seu voto partindo da constatação 

de que a família, sob a égide do Código Civil de 1916, era centrada no casamento e os filhos 

injustamente catalogados como legítimos, legitimados e ilegítimos. Foi a Constituição Federal 

de 1988 que operou uma revolução ao avocar a função de eixo central do sistema: 

 

                                                 
31 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 898.060/SC, Rel. Min. Luis Fux, j. 29/09/2016. 
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2. A família, à luz dos preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 

1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, 

legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, 

cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na 

centralidade do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto 

o afetivo. 

 

3. A família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento 

normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do tratamento 

jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da dignidade humana 

(art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 

 

Defendeu que o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, tendo como núcleo 

base o imperativo categórico de Immanuel Kant de que o ser humano é um fim em si mesmo, 

nunca um meio para um fim, reconhece não só capacidade do ser humano de 

autodeterminação, autossuficiência e liberdade de escolha, mas impõe a abstenção do estado 

em interferir nos caminhos escolhidos pela pessoa para atingir finalidades particulares. Em 

suma, que este princípio gera um desdobramento que é o direito à busca da felicidade. 

 

Dentro desta sistemática, sustentou que não há espaço para pré-compreensão do 

direito em formatos padronizados de família. As regras legais precisam se adequar à realidade 

social e toda forma de moldura estática, como o casamento entre homem e mulher, merece ser 

refutada se impedir a concretização de direitos: 

 

4. A dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e 

moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a 

eleição individual dos próprios objetivos de vida tem preferência absoluta 

em relação a eventuais formulações legais definidoras de modelos 

preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo legislador. 

Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 

 

5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias 

construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é 

corolário do sobreprincípio da dignidade humana.  

 

6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao 

tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-

político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, 
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autossuficiência e liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que 

o governo se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das 

vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, Rel. 

Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres 

Britto, DJe de 14/10/2011. 

 

7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução 

das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade 

protege o ser humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua 

realidade familiar em modelos pré-concebidos pela lei. 

 

Em complemento, com a vedação expressa da hierarquização das formas de filiação 

prevista no artigo 226, §4º, da Constituição Federal, afirmou que é inconstitucional eleger 

uma espécie de parentalidade como superior às demais. Nesta esteira, a socioafetividade, fato 

gerador da filiação com base no artigo 1.593 do Código Civil, deve receber o mesmo 

tratamento que as demais formas de parentalidade. 

 

Partindo destas premissas, defendeu que a solução jurídica para os casos de concurso 

entre mais de uma forma de filiação é a sua compatibilização, ou seja, a aceitação da 

pluriparentalidade: 

 

12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por 

doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações 

de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e 

consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da 

família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse 

do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade 

(reputatio). 

 

13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da 

Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, 

impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação 

construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles 

originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre 

um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o 

reconhecimento jurídico de ambos. 
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 A despeito de inexistir lei sobre o tema, como no Código Civil do estado norte-

americano de Louisiana que possui regra autorizadora da multiparentalidade (artigos 197 e 

198), ressaltou que o ordenamento jurídico brasileiro não pode fechar as portas para as 

famílias com esta estrutura: 

 

15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não 

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

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

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

completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os princípios 

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

responsável (art. 226, § 7º). 

 

Ao final, a maioria dos ministros negou seguimento ao recurso nos termos do voto do 

relator e a seguinte tese jurídica foi fixada: 

 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. 

 

Os ministros Edson Fachin e Teori Zavascki ficaram vencidos. Defenderam eles, em 

suma, que há uma diferença entre ascendente genético e o pai que é aquele que efetivamente 

exerce o papel de genitor. De acordo com o Ministro Fachin, “o vínculo biológico, com efeito, 

pode ser hábil, por si só, a determinar o parentesco jurídico, desde que na falta de uma 

dimensão relacional que a ele se sobreponha, e é o caso, no meu modo de ver, que estamos a 

examinar”. 

 

Portanto, considerando o resultado do julgamento, hoje não persiste mais qualquer 

dúvida. A multiparentalidade é juridicamente possível e gera consequências jurídicas como 

estabelece o Enunciado 9 do Instituto Brasileiro de Direito de Família aprovado em 2013: 

 

Enunciado 9 do IBDFAM: A multiparentalidade gera efeitos jurídico. 
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5.4 Principais hipóteses de surgimento da multiparentalidade 

 

Como visto acima, a multiparentalidade pressupõe a existência de três ou mais 

genitores. Em teoria, é possível imaginar uma situação em que se desconhecem os pais 

biológicos e há três ou mais pessoas que exercem o papel de genitor a despeito da ausência de 

liame biológico. Tratar-se-ia de uma hipótese de multiparentalidade sem a participação de um 

ascendente consanguíneo. 

 

 Todavia, a pluriparentalidade, em regra, decorre da coexistência da parentalidade 

biológica e da parentalidade socioafetiva. Esta realidade, por sua vez, se verifica em três 

principais situações. 

 

A primeira é a chamada “adoção à brasileira”. A despeito de ser crime, por força do 

artigo 242 do Código Penal, é fato corriqueiro o registro de filhos por pessoas que não são os 

ascendentes biológicos em razão da lacuna no assento de nascimento32. Nestes casos, em 

regra, é criado um vínculo afetivo entre o filho e os pais que apontam no assento de 

nascimento. 

 

Depois de inúmeras tentativas de anulação do assento pelos próprios pais registrais, 

consolidou-se o entendimento de que a socioafetividade gera a parentalidade, não sendo 

possível a anulação pela pessoa que deu causa ao registro por ofender o princípio do melhor 

interesse do menor. A única exceção é a comprovação de erro ou falsidade no ato de registro 

como, por exemplo, na situação em que a criança é fruto de um de relacionamento 

extraconjugal omitido pela esposa: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOCIOAFETIVIDADE. 

ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PATERNIDADE. 

RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. REGISTRO. ART. 1.604 DO 

CÓDIGO CIVIL. ERRO OU FALSIDADE. 

                                                 
32 M. G. M. VALADARES, Multiparentalidade e as novas relações parentais, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2016, pp. 202. 
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INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

1. A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código Civil, no 

sentido de que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da 

consanguinidade ou outra origem. 

2. Impossibilidade de retificação do registro de nascimento do menor por 

ausência dos requisitos para tanto, quais sejam: a configuração de erro ou 

falsidade (art. 1.604 do Código Civil). 

3. A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana 

por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a 

condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a 

regular adoção, a verdade real dos fatos. 

4. A posse de estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da 

condição de filho legítimo, restou atestada pelas instâncias ordinárias. 

5. A "adoção à brasileira", ainda que fundamentada na "piedade", e muito 

embora seja expediente à margem do ordenamento pátrio, quando se fizer 

fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de registro e o filho registrado não 

consubstancia negócio jurídico sujeito a distrato por mera liberalidade, 

tampouco avença submetida a condição resolutiva, consistente no término do 

relacionamento com a genitora (Precedente). 

6. Aplicação do princípio do melhor interesse da criança, que não pode ter a 

manifesta filiação modificada pelo pai registral e socioafetivo, afigurando-se 

irrelevante, nesse caso, a verdade biológica. 

7. Recurso especial não provido33. 

 

Em um exercício de compatibilização do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (impossibilidade de cancelamento do registro do pai socioafetivo) e o direito ao 

reconhecimento jurídico da parentalidade biológica, observado o recente julgamento do 

Supremo Tribunal Federal, a multiparentalidade emerge como a melhor solução. O pai 

registral não biológico poderá coexistir com o pai biológico.  

 

Esta mesma situação se verifica na adoção de fato em que “mesmo não havendo 

qualquer vínculo biológico ou jurídico, os pais criam uma criança ou adolescente por mera 

opção, como se seus filhos biológicos fossem, dando-lhes todo o cuidado amor, ternura, 

                                                 
33 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1613641/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

23/05/2017. 
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enfim, uma família cuja mola mestra é o amor entre seus integrantes e o vínculo é o afeto34”. 

Trata-se do chamado “filho de criação”. 

 

Neste caso, diferentemente do que ocorre com a adoção de direito (artigo 41, §1, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente), não ocorre o desligamento do adotado com os pais 

registrais. Exatamente por ser uma situação de fato não formalizada, sem respeitar o rito 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais registrais convivem, no plano 

jurídico, com os pais socioafetivos. 

 

Por fim, importante destacar a relação de padrastio e madrastio que é, em muitos 

casos, uma fase de transição para a parentalidade socioafetiva no processo de consolidação da 

posse do estado do filho. Principalmente após a Lei 6.515/77, que instituiu o divórcio, as 

organizações familiares compostas por filhos de relacionamentos anteriores, denominadas 

famílias recompostas ou mosaico, se tornaram comum. 

 

Neste arranjo familiar, conceituado como aquele formado pela “junção de duas 

famílias anteriores, unindo filhos de um e de outro dos genitores, além dos filhos comuns que 

eventualmente venham a ter35”, cria-se uma relação entre uma criança e um adolescente e o 

companheiro ou cônjuge do genitor biológico. O padrasto ou madrasta passa a exercer a 

função de cuidado e assistência em relação ao filho de seu parceiro. 

 

Os operadores do direito certamente terão de tomar cuidado para decidir sobre a 

existência ou não de socioafetividade nestes casos porque trata-se de uma situação limite. O 

padrasto/madrasta é alguém que exerce as funções (ainda que parcialmente) atribuídas ao 

genitor e, em regra, nutre sentimentos pelo filho do parceiro. Porém, pode ser que os dois 

lados não se enxerguem, efetivamente, como pai ou mãe e filho, ou seja, não exista a posse de 

estado do filho ou a posse do estado de pai ou mãe. 

                                                 
34 CASSETTARI, Christiano, Multiparentalidade e parentalidade sócioafetiva, São Paulo, Atlas, 2017, pp. 42. 
35 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, O conceito de família e sua organização jurídica, in 

PEREIRA, Rodrigo Cunha (org.), Tratado de Direito das Famílias, Belo Horizonte, IBDFAM, 2015, pp. 57. 
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Claro que, no caso concreto, os elementos fáticos poderão levar à conclusão de que o 

padrasto ou a madrasta, na verdade, é verdadeiro pai ou mãe socioafetivo. Principalmente nas 

hipóteses em que existem fortes indícios objetivos da existência de afetividade como, por 

exemplo, quando há a adoção do nome de família com respaldo na Lei 11.924/09 que alterou 

a Lei 6.015/73 (Lei Clodovil). 

 

Porém, haverá situações em que a relação de padrastio e madrastio não atingirá todos 

os elementos para ser considerada uma parentalidade. Como mencionado anteriormente, a 

vontade de figurar como pai ou mãe e filho, por exemplo, deve existir de forma incontestável. 

Pelo exposto, considerando todas as consequências jurídicas do reconhecimento de uma 

parentalidade, a sensibilidade dos julgadores se mostra essencial para uma solução justa. 

 

5.5 Consequências da multiparentalidade 

 

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o reconhecimento de uma parentalidade, a 

despeito da sua origem, acarreta a atração de todas as regras próprias. Em suma, não existe 

uma diferenciação entre os pais, nem a distinção proposta pelo Ministro Edson Fachin entre 

ascendente biológico e genitor.  

 

Neste sentido, uma vez formalizada a parentalidade, o pai ou mãe e o filho passarão a 

ser titulares de direitos e deveres recíprocos. Não é possível, no atual estágio, prever todos os 

potenciais problemas que advirão da pluriparentalidade, mas alguns são previsíveis. 

 

 O primeiro diz respeito às decisões que demandam um consenso de todos os pais 

como, por exemplo, na emancipação prevista no artigo 5º, inciso I, do Código Civil, e na 

autorização para casamento do menor com idade entre dezesseis anos e dezoito anos 
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incompletos nos termos do artigo 1.513 do Código Civil. Nestes casos, todos os ascendentes 

terão de consentir com o ato jurídico. 

 

O próprio exercício do poder familiar, de acordo com o artigo 1.631 do Código Civil, 

compete a todos os genitores. Há previsão para que as divergências sejam resolvidas pelo 

poder judiciário, mas este é um caminho oneroso e pouco usual. Também aqui o consenso terá 

de ser buscado por todos aqueles que exerçam a parentalidade. 

 

Ademais, a obrigação alimentar, de acordo com o artigo 1.696 do Código Civil, é 

recíproca entre pais e filhos. Se em um primeiro momento o filho pode contar com mais 

provedores para garantir o seu sustento, é fato que a sua obrigação de assistir aos pais na 

velhice poderá ter uma abrangência mais ampla em razão do número de pessoas. 

 

Ainda, a multiparentalidade causa impacto direto na sucessão. A formalização de 

uma nova relação de parentalidade implica em direitos sucessórios recíprocos, já que a 

sucessão de descendente de primeiro grau ocupa o primeiro lugar na linha sucessória. O 

ascendente de primeiro grau vem logo a seguir. 

 

Este aspecto atinente à herança vem sendo debatido nos tribunais, principalmente nos 

pedidos de reconhecimento de parentalidade socioafetiva post mortem. Não raro se colocam 

em lados opostos os filhos registrais e os filhos socioafetivos que não tiveram a filiação 

formalizada. Com o aumento das famílias recompostas, e a possibilidade da 

pluriparentalidade, este tipo de conflito poderá se intensificar. 

 

Em suma, reconhecer a possibilidade jurídica da pluriparentalidade foi um grande 

avanço. Por outro lado, inúmeros desafios advirão desta guinada jurisprudencial, os quais 

terão de ser enfrentados por todos os operadores do direito.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O processo de constitucionalização do direito civil impactou, de forma direta, o 

direito de família. Depois de um período em que os conflitos familiares foram resolvidos com 

base em formas legislativas inflexíveis, a Constituição Federal permitiu atribuir novos 

contornos aos institutos. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana colocou a pessoa como objeto da tutela 

jurídica; o princípio da igualdade impôs ao estado brasileiro a busca da igualdade material que 

implica, de forma inexorável, em respeitar as escolhas individuais e permitir o 

reconhecimento jurídico de todos os arranjos familiares existentes; o princípio do melhor 

interesse do menor obriga a aplicação das normas que, em maior grau, protejam a criança e o 

adolescente; o princípio da afetividade colocou o afeto como fato gerador da parentalidade e 

valor a ser tutelado. 

 

Todo este arcabouço principiológico levou, em primeiro lugar, ao reconhecimento 

jurídico da parentalidade socioafetiva. Se a consanguinidade é um elemento biológico de 

inegável importância, também é a afetividade verificada pela posse do estado de filho e a 

posse do estado de pai ou mãe. 

 

Como consequência, surgiu a questão relacionada à coexistência de múltiplos 

vínculos de parentalidade. Principalmente em decorrência das situações envolvendo a adoção 

à brasileira, os “filhos de criação” e as relações de padrastio e madrastio, a parentalidade 

biológica passou a conviver com a parentalidade socioafetiva. 

 

Depois de longos debates doutrinários e jurisprudenciais, os princípios 

constitucionais iluminaram o julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.060 que foi 

encerrado com a conclusão, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de ser possível a pluriparentalidade. 
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Hoje não pairam mais dúvidas no tocante a possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. O desafio, a partir de agora, é evitar abusos e encontrar soluções para os 

problemas que inevitavelmente surgirão. 
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