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RESUMO 

 

O tema desenvolvido na presente pesquisa diz respeito ao acolhimento do instituto da 

Multiparentalidade no Ordenamento Jurídico brasileiro e dos reflexos jurídico-patrimoniais que 

esse vínculo de filiação pode gerar, com mais ênfase nas consequências patrimoniais suportadas 

pelo ramo do Direito das Famílias e das Sucessões. Para auxiliar na reflexão acerca do tema 

procurou-se, inicialmente, analisar a evolução da entidade familiar inserida no contexto do 

desenvolvimento da sociedade como um todo, de forma a compreender como as modificações 

históricas influenciaram na formação das famílias. Posteriormente, procedeu-se à mesma 

análise no cenário nacional com ápice no advento da CF/88 e a consequente 

constitucionalização do Direito Civil. Após, buscou-se identificar os Princípios Constitucionais 

aplicáveis ao Direito das Famílias que possibilitaram a democratização da ideia de família, de 

forma a abarcar a pluralidade de entidades existentes, inclusive baseadas em vínculos 

socioafetivos, que, por sua vez, são a origem das famílias multiparentais. Finalmente, analisou-

se o tratamento jurídico conferido ao vínculo multiparental e especificou-se suas possíveis 

consequências no Direito das Famílias, no que tange à obrigação de prestar alimentos; e das 

Sucessões, no que tange aos efeitos sucessórios do seu reconhecimento.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multiparentalidade; Socioafetividade; Direito das Famílias; Direito 

das Sucessões.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa gira em torno do crescente acolhimento do instituto 

da multiparentalidade (também conhecido como pluriparentalidade) no Ordenamento Jurídico 

pátrio, por força de decisões judiciais que procuram adequar o Direito à realidade social, tendo 

como enfoque principal os reflexos patrimoniais no Direito das Famílias e das Sucessões que 

podem decorrer de tal admissão.  

O Direito surge como uma tentativa de organizar a vida em sociedade e permitir o 

pleno desenvolvimento de todos, de forma a impedir que os excessos de um grupo de indivíduos 

coíbam a dignidade de outros. Entretanto, a realidade social é dinâmica e multifacetada (Dias, 

2010), tendo em vista a constante evolução do ser humano, que faz surgir, no caso concreto, os 
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acontecimentos mais variados e inimagináveis. Tal fato impossibilita a pretensão jurídica de 

abarcar todas as situações do caso concreto, tendo em vista que o Direito é criado de maneira 

lenta e gradual, e, por esse motivo, é sempre posterior à realidade social, que se desenvolve 

naturalmente. Essa característica é facilmente observável no Direito das Famílias, cuja 

constante evolução procura abarcar todas as situações criadas pela vivência humana.  

O ser humano é um ser gregário por natureza. Nesse sentido, é possível inferir que 

o primeiro núcleo social ao qual se agregou e do qual participou na evolução da espécie foi a 

família (Azeredo, 2009). No entanto, desde o seu surgimento, até a contemporaneidade, a 

concepção de família sofreu notáveis modificações, tendo surgido sob a égide de um ponto de 

vista patriarcal, hierarquizado e patrimonializado e, posteriormente, modificado para se basear 

nos vínculos de afeto e respeito entre seus integrantes, fato que possibilitou o surgimento de 

uma pluralidade de arranjos familiares que eram, anteriormente, rechaçados pelo ordenamento 

jurídico pátrio.  

Nesse contexto, torna-se necessária a reflexão a respeito do instituto da 

parentalidade socioafetiva, tendo em vista sua recorrência cada vez mais comum na sociedade 

pelas novas modalidades de famílias que surgiram na contemporaneidade, como por exemplo 

as famílias homoafetivas, famílias recompostas, vínculos familiares fruto de reprodução 

assistida etc.   

A esse respeito, era motivo de ferrenha discussão jurisprudencial a decisão a 

respeito de qual vínculo parental deveria prevalecer, se o biológico ou o socioafetivo, ou seja, 

qual vínculo seria hierarquicamente superior. Entretanto, o STF tornou obsoleta tal discussão 

ao proferir decisão histórica no sentido de que ambos os vínculos poderiam coexistir.  

Tal possibilidade, por sua vez, levou à necessidade de se discutir outro fato da vida 

social que acarreta importantes implicações jurídicas, qual seja, 

a multiparentalidade, também conhecida como pluriparentalidade.  

Portanto, é preciso adequar o Ordenamento Jurídico para abarcar as situações de 

múltipla paternidade anteriormente não previstas na legislação, como nos casos da 

responsabilidade familiar de cunho patrimonial, a qual tem como maior exemplo o dever de 

prestar alimentos, e nos aspectos sucessórios entre ascendentes e descendentes.  

A carência de discussão sobre os possíveis efeitos do reconhecimento 

da multiparentalidade gera insegurança jurídica para os principais interessados no assunto, 

quais sejam, os ascendentes, descendentes e familiares, tendo em vista que 

as consequências legais podem ser inúmeras e, impreterivelmente, terão que ser objeto de 
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discussão judicial, tendo em vista que seus fatos geradores são situações que, invariavelmente, 

irão ocorrer na sociedade e produzirão efeitos jurídicos.   

Percebe-se, portanto, a importância de se discutir a maneira como a jurisprudência 

tratará os vínculos socioafetivos que compõem a situação de multiparentalidade, e as 

consequências jurídicas que refletirão no Direito das Sucessões e das Famílias, já que ambos 

são essenciais para a manutenção da dignidade nas relações familiares e em sociedade.   

Desse modo, cumpre-se questionar: terão os vínculos socioafetivos o mesmo 

tratamento jurídico-patrimonial dispensado aos vínculos biológicos, quando com eles 

coexistirem? A possibilidade da multiparentalidade acarreta quais consequências patrimoniais 

no que diz respeito ao direito das famílias e sucessório? Os novos vínculos rompem os 

anteriores?  

Diante do exposto, a pesquisa que se desenvolve tem o objetivo de refletir sobre 

qual será o tratamento mais adequado a ser dispensado aos vínculos de filiação multiparental, 

bem como avaliar quais serão as consequências jurídico-patrimoniais no que tange ao Direito 

das Famílias e das Sucessões do reconhecimento da multiparentalidade.  

Para tanto, pretendeu-se, inicialmente, analisar a evolução histórica da noção de 

família e do Direito das Famílias, chegando-se a partir desse estudo, no acolhimento do vínculo 

da filiação socioafetiva no Direito das Famílias, procedendo-se, em seguida, à análise dos 

tratamentos jurisprudencial e doutrinário conferidos a tal matéria, especificamente quanto aos 

alimentos e aos direitos sucessórios. 

Sendo o fenômeno da multiparentalidade uma consequência direta da 

filiação socioafetiva, superadas as reflexões acerca desse último instituto, a presente pesquisa 

procurou aprofundar os estudos acerca da multiparentalidade, de forma a identificar suas 

possíveis situações de ocorrência; analisar o tratamento jurisprudencial e doutrinário 

dispensado à matéria, e, finalmente, determinar os aspectos jurídicos do Direito das Famílias e 

Sucessório que serão influenciados pelo reconhecimento da multiparentalidade a fim de propor 

formas de adaptar o direito brasileiro a essas mudanças.  

Por fim, para melhor compreensão da presente pesquisa, cumpre explicitar que, 

para fins de abordagem do problema delimitado e convalidação da hipótese apresentada, foi 

utilizada a seguinte metodologia:   

a abordagem do problema de pesquisa será qualitativa, tendo em vista que será 

pautada no estudo dos fenômenos sociais que influenciam a evolução dos conceitos do Direito 

das Famílias, o modo como a sociedade brasileira percebe essas mudanças e o contexto em que 

esses conceitos transformados produzirão seus efeitos jurídicos.  
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Para que se alcancem os objetivos esperados, será usada a pesquisa exploratória, 

tendo em vista que se pretende identificar o problema nos fenômenos sociais que cercam o 

instituto da multiparentalidade, de forma a compreendê-lo melhor, e, dessa maneira, elaborar 

quais serão suas possíveis consequências no Direito das Famílias e das Sucessões.  

O raciocínio será sistematizado por meio do método hipotético-dedutivo, visando a 

identificar lacunas legislativas a respeito do tema tratado, e colmatar essa omissão por meio da 

elaboração de hipóteses que serão verificadas ao longo da pesquisa.  

A técnica que será usada será a da pesquisa bibliográfica, visto que será utilizado 

todo o conhecimento disponível acerca do tema investigado, ou seja, a pesquisa será construída 

por meio da consulta a fontes secundárias, como livros, artigos científicos entre outros. Os 

dados a serem utilizados serão coletados por intermédio da observação participante, de forma a 

ter total interação com o contexto dos conceitos explorados.  
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2 AS MODIFICAÇÕES DA CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA E DO DIRETO DAS 

FAMÍLIAS 

 

2.1 A Evolução Histórica da Concepção de Família e o Fenômeno da sua 

Repersonalização  

 

O conceito que se tem de família arraigado na sociedade e regulamentado 

hodiernamente pelo Direito não corresponde à noção socialmente aceita de família nos seus 

primórdios. Esse fato ocorre porque tal conceito não é definitivo e estático. A família é tida 

pelos sociólogos e historiadores como o retrato da sociedade na qual está inserida, pois reflete 

todas as suas mudanças e revoluções, devendo, portanto, ser dinâmica, para se adaptar aos 

anseios de uma humanidade sempre em evolução.  

O primeiro retrato da família que se tem conhecimento é muito destoante da noção 

tradicional e mais comum desse instituto na atualidade, principalmente no que diz respeito ao 

núcleo familiar composto por pais e filhos, inclusive o significado desses vínculos de 

parentalidade sofreu profundas modificações conforme a humanidade foi evoluindo, causando 

transformações na base familiar. Como fica demonstrado nos estudos desenvolvidos na obra ‘A 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado’, de Friederich Engels:   

 

“A família", diz Morgan, "é o elemento ativo; nunca permanece estacionaria, mas 

passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui 

de um grau mais baixo para outro mais elevado. Os sistemas de parentesco, elo 

contrário, são passivos só depois de longos intervalos, registram os progressos feitos 

pela família, e não sofrem uma modificação radical senão quando a família já se 
modificou radicalmente. (ENGELS, 1984. p.4) 

  
Ainda de acordo com Engels, nas relações familiares mais primitivas não havia 

vínculos matrimoniais de caráter permanente e exclusivo. Por conta disso, não era possível 

estabelecer as filiações de maneira exata. Dessa maneira, os filhos não possuíam somente um 

pai e uma mãe, mas tinham essas figuras em todas as pessoas do seu ciclo que tinham se 

relacionado sexualmente. Nesses arranjos, que eram comuns em diversas partes do planeta, 

como na América, na África e na Ásia (somente com algumas modificações), eram realizados 

os matrimônios por grupos, como resta atestado no seguinte trecho da mesma obra:  

 

Morgan encontrou um sistema de consanguinidade, vigente entre eles, que entrava em 

contradição com seus reais vínculos de família. Reinava ali aquela, espécie de 

matrimônio facilmente dissolúvel por ambas as partes, que Morgan chamava 

"família sindiásmica". A descendência de semelhante casal era patente e reconhecida 

por todos; (...) O estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de 
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coisas em que os homens praticam a poligamia e suas mulheres a poliandria, e em 

que, por consequência, os filhos de uns e outros tinham que ser considerados comuns. 

(ENGELS, 1984. p.3).  

 

Outro ponto em que difere esse arranjo familiar primitivo do atual é o fato de que a 

descendência só podia ser estabelecida pelo lado materno, tendo em vista que a prática do 

casamento por grupos tornava impossível o acesso à informação sobre a paternidade. Por conta 

disso, a linhagem era estabelecida do ponto de vista da mãe, assim como os direitos 

sucessórios, fatos que receberam o nome de direito materno e deram origem ao que Engels 

denomina de matriarcado. Sobre o assunto, o autor aponta:   

 

É claro, portanto, que em toda parte onde existe o matrimônio por grupos a 

descendência só pode ser estabelecida do lado materno, e, por conseguinte, apenas se 
reconhece a linhagem feminina. (...) Ele designa o reconhecimento exclusivo da 

filiação materna e as relações de herança dele deduzidas com o nome de direito 

materno. (ENGELS, 1984 p.8)  

 

Nesses modelos de família não havia impedimentos para que pessoas do mesmo 

núcleo se relacionassem sexualmente. Dessa forma, era comum tal prática entre pais e filhos e 

entre irmãos. Entretanto, as relações familiares caminharam para que essa prática fosse 

proibida, inicialmente dos pais com os filhos e, depois, dos irmãos, tendo em vista as 

consequências biológicas que acarretam. De acordo com Engels, “Se o primeiro progresso na 

organização da família consistiu em excluir os pais e filhos das relações sexuais recíprocas, o 

segundo foi a exclusão dos irmãos”.  

Os arranjos familiares foram evoluindo para, inicialmente abarcarem somente a 

poligamia, quando, por conta da divisão de tarefas, o homem começou a se impor sobre a 

mulher no ambiente doméstico; e posteriormente transformar-se na monogamia por questões 

econômicas e por conta das proibições das relações sexuais entre parentes. Segundo Engels, a 

primeira forma de arranjo familiar monogâmico foi a família sindiásmica, cujo núcleo era 

composto somente por um homem e uma mulher, porém não sendo duradouro, mas sim 

facilmente dissolvível pela vontade das partes: “ Na família sindiásmica o grupo havia ficado 

reduzido à sua última unidade, à sua molécula biatômica: um homem e uma mulher. A seleção 

natural realizara sua obra, reduzindo cada vez mais a comunidade dos matrimônios.” (1984, 

p.13).  

A monogamia estável, entretanto, só se tornou uma realidade quando, no continente 

europeu, as técnicas de domesticação de animais foram aperfeiçoadas, o que facilitou a 

produção de alimentos como carne e leite e possibilitou o acúmulo de riquezas para as famílias. 

Tendo em vista a divisão de tarefas que existia entre os homens e as mulheres, era dever do 
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homem providenciar o alimento da família, assim como as ferramentas necessárias para tanto. 

Dessa maneira, o acúmulo de riquezas, fruto da domesticação de animais, era considerado de 

propriedade do homem e lhe dava direito de levar suas riquezas consigo no caso de eventual 

separação do casal. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de a monogamia da 

família sindiásmica ter possibilitado o conhecimento da paternidade certa da prole, levou à 

transição do matriarcado para o patriarcado. O direito vigente, então, passou a ser o paterno, 

assim como a linhagem, como forma de permitir que as riquezas acumuladas pelo homem 

fossem repassadas para seus filhos. Nesse sentido, assevera Engels:  

 

Dessa forma, pois, as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, 

ao homem uma posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro lado, 

faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para modificar, em 

proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida. Mas isso não se poderia fazer 

enquanto permanecesse vigente a filiação segundo o direito materno. Esse direito teria 

que ser abolido, e o foi. (...). Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito 

hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o direito hereditário 

paterno. (ENGELS, 1984. p. 14)  

 

Essa transição para o patriarcado contribuiu, de grande forma, para a formação da 

família baseada na monogamia estável, que representa a modernidade. Tal arranjo familiar não 

possui a origem romântica que a religião e o imaginário popular o atribuem, mas surgiu para 

responder a anseios de origem prática e patrimonial no sentido de garantir que as riquezas do 

homem sejam herdadas pelos seus filhos, como demonstra Engels:  

 

Baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja 

paternidade seja indiscutível; e exige-se, essa paternidade, indiscutível porque os 

filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de seu 
pai. A família monogâmica diferencia-se do matrimônio sindiásmico por uma solidez 

muito maior dos laços conjugais, que já não podem ser rompidos por vontade de 

qualquer das partes. [...]. De modo algum foi fruto do amor sexual individual, com o 

qual nada tinha em comum, já que os casamentos, antes como agora, permaneceram 

casamentos de conveniência.  A monogamia nasceu da concentração de grandes 

riquezas nas mesmas mãos - as de um homem - e do desejo de transmitir essas 

riquezas, por herança, aos filhos deste homem, excluídos os filhos de 

qualquer outro.  (ENGELS, 1984, p.17).  

 

Percebe-se assim que, apesar de a necessidade humana de convivência com outros 

da sua espécie ser natural, o seu agrupamento em famílias não o é, sendo estas, em verdade, 

fruto da inteligência humana. De acordo com Maria Berenice Dias, “Mesmo sendo a vida aos 

pares um fato natural, em que os indivíduos se unem por uma química biológica, a família é um 

agrupamento informal, de formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através 

do Direito. [...] A família é uma construção social. “(DIAS,2010, p. 27). Por conta disso, em 

seus primórdios, a família assumiu o caráter mais conveniente para o desenvolvimento das 
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sociedades, primando, portanto, pela manutenção da espécie, ou seja, pela reprodução; e pela 

proteção do patrimônio, caracterizando-se, então, como uma entidade patrimonializada, 

hierarquizada e patriarcal.  

A modernidade, portanto, é marcada pelo arranjo familiar da monogamia estável, a 

qual é fruto da conveniência humana, e não um desdobramento da ordem natural das coisas. O 

início desse período, como já dito, foi fortemente marcado pelo patriarcado, de modo que todo 

o poder familiar era acumulado nas mãos do homem, que via sua família pragmaticamente, 

como uma forma de propagar seu patrimônio, nome e linhagem, sendo a mulher somente um 

instrumento para alcançar esse fim, e que, como tal, tinha como dever a fidelidade absoluta ao 

marido. Por razões econômicas e, posteriormente, religiosas, era característica importante da 

família também, a indissolubilidade do matrimônio, fato que nem sempre significava a 

fidelidade de ambos os cônjuges.  De acordo com Engels: 

 

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma 

reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais elevada 

de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo 

outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, na pré-

história. [...]seu triunfo definitivo é um dos sintomas da civilização nascente. Baseia-

se no predomínio do homem; [...] A família monogâmica diferencia-se do 

matrimônio sindiásmico por uma solidez muito maior dos laços conjugais, que já não 

podem ser rompidos por vontade de qualquer das partes. (ENGELS, 1984, p.18)  
 

Percebe-se, então, que a família da era moderna assumiu um caráter fortemente 

patriarcal, patrimonializado e hierarquizado, como forma de servir aos propósitos das classes 

mais expoentes da sociedade. Essas características foram reforçadas pelo fato de o Direito de 

Família ter sempre sido tratado no âmbito do direito privado, sendo regulamentado nos Códigos 

Civis. Desse modo, o ramo da família absorveu as características das matérias codificadas, 

mantendo-se conservador, altamente positivado e prezando pelas consequências econômicas 

das relações. Como bem explica Thiago Felipe Vargas Simões:  

 

Com o deslocamento da tratativa legal da família para o corpo do Direito Civil, esta 

ficou marcada pelo forte viés patrimonial, que influenciava e conduzia as relações 

jurídicas previstas pelo Direito Privado, além de manter um caráter extremamente 

conservador e fechado. A composição dos núcleos familiares decorria, única e 

exclusivamente, a partir dos laços do casamento, considerado, entre os países com 

forte apego ao cristianismo, como o único instrumento legítimo para a constituição de 
uma família. (SIMÕES, 2014, p. 20).  

 

Inicialmente, a religião teve importante papel na construção da concepção 

tradicional de família, que aliás, ainda vigora no imaginário da população. Em conjunto com as 

normas jurídicas, as regras religiosas contribuíram para manter o caráter patrimonial, 

hierárquico e patriarcal da família. Para isso, instituiu-se o matrimônio como uma instituição 
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sagrada e como a única maneira válida e digna de se instituir uma família. Nesse sentido explana 

Maria Berenice Dias: 

  

Em uma sociedade conservadora, os vínculos afetivos, para merecerem aceitação 

social e reconhecimento jurídico, necessitavam ser chancelada pelo que se 

convencionou chamar de matrimônio. A família tinha uma formação extensiva, 

verdadeira comunidade rural, integrada por todos os parentes, formando unidade de 

produção, com amplo incentivo à procriação. Sendo entidade patrimonializada, seus 

membros eram força de trabalho. O crescimento da família ensejava melhores 
condições de sobrevivência a todos. O núcleo familiar dispunha de perfil 

hierarquizado e patriarcal. (DIAS, 2010, p.28).  

 

Esses estudos demonstram que a família assume a forma que a sociedade dela exige 

para que melhor a sirva. Como a sociedade continua a se desenvolver a todo tempo, é lógica 

a consequência de que o mesmo ocorrerá com a família. Não se pode assumir que tal instituto 

tenha atingido sua forma máxima ao alcançar a monogamia estável, que se resume no núcleo 

mãe, pai e filhos e que é o formato mais socialmente aceito, pois a transformação e a mudança 

são características necessárias para o desenvolvimento social e a sobrevivência da família em 

toda a sua importância. Como brilhantemente aponta Engels:  

 

 

[...]se se reconhece o fato de que a família tenha atravessado sucessivamente quatro 

formas e se encontra atualmente na quinta forma, coloca-se a questão de saber 

se esta forma pode ser duradoura no futuro. A única coisa que se pode responder é 
que a família deve progredir na medida em que progrida a sociedade, que deve 

modificar-se na medida em que a sociedade se modifique; como sucedeu até agora. 

(ENGELS, 1984, p. 26).  

 

A partir Revolução Industrial, essa noção de família, construída e controlada por 

Estado e religião, começou a ruir.  A grande demanda de mão-de-obra nas indústrias fez com 

que as mulheres se inserissem no mercado de trabalho e abandonassem a vida restrita ao 

ambiente doméstico. Essa mudança acarretou o contato delas com teorias que questionavam a 

sociedade patriarcal e a ideia da inferioridade feminina, além de terem tido acesso a métodos 

contraceptivos. Aliado a esses fatos, o homem deixou de ser a única fonte de renda da família, 

o que gerou a independência dos outros membros e acabou com a hegemonia de poder na figura 

do pai. Como bem explica Fabrício Terra de Azeredo na sua pesquisa Relações Poligâmicas 

Consentidas: Seu reconhecimento como entidade familiar:  

 

Assim, ao se inserirem no mercado de trabalho de modo ativo, as mulheres 

principiaram a contribuir eficaz e visivelmente para o sustento da família, além de, ao 

saírem do circuito casa-igreja, foram também bafejadas pelas ideias 

socialistas antipatriarcais e anticlericais que pairavam nos meios operários a partir da 

segunda metade do século XIX. Dessa forma, as mulheres sentiram-se legitimadas a 

reivindicar uma mudança da estrutura social vigente, extremamente patriarcal e na 
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qual eram submetidas a um lugar coadjuvante que não se coadunava com a sua força 

e o seu real papel na família e na sociedade. (AZEREDO, 2009, p. 27) 

  

Esses eventos históricos acarretaram mudanças na estrutura da sociedade e, 

consequentemente, da família, tendo em vista que o homem deixou de ser o único protagonista 

do ambiente familiar, que passou a ser espaço de realização pessoal também para a mulher e os 

filhos. Após essa evolução, a entidade familiar deixou de ser tida como patriarcal, hierarquizada 

e patrimonialista, para se pautar nos vínculos de afeto, amor e respeito. Como bem diz Maria 

Berenice Dias:  

 

Acabou a prevalência do caráter produtivo e reprodutivo da família, que migrou do 

campo para as cidades e passou a conviver em espaços menores. Isso levou à 

aproximação dos seus membros, sendo mais prestigiado o vínculo afetivo que envolve 

seus integrantes. Existe uma nova concepção de família, formada por laços afetivos 

de carinho e amor. (DIAS, 2010, p.28)  

 

Essas mudanças ensejaram a ocorrência do fenômeno da ‘repersonalização do 

Direito das Famílias’, a partir do qual o Direito das Famílias passou a dar primazia para a 

proteção dos indivíduos componentes do núcleo familiar, seu bem-estar e o respeito e 

encorajamento da subjetividade de cada um, em detrimento da proteção do patrimônio e de 

práticas conservadoras. Dessa maneira, comenta Ricardo Lucas Calderón no seu texto 

‘Princípio da Afetividade no Direito de Família’:  

Ao mesmo tempo, o movimento de repersonalização do direito civil sustentou que a 

pessoa concreta deve ser o centro das suas preocupações. Na esteira disso emergiu a 

doutrina do direito civil-constitucional, que argumentou no sentido de que os 

institutos de direito civil deveriam ser vistos sempre sob o prisma da Constituição, 

que está no vértice do ordenamento. (CALDERÓN, 2013, p.16)  

 

 A família passou a se pautar em novos valores e sentimentos. Nas palavras de 

Maria Berenice Dias, o formato hierárquico da família cedeu lugar à sua democratização, e as 

relações são muito mais de igualdade e de respeito mútuo (2010, p. 31). Essa mudança de 

paradigma que gerou a repersonalização das relações familiares, fazendo com que esses 

vínculos deixassem de se pautar em interesses exteriores ao ser humano, como a reprodução e 

a proteção do patrimônio, para focarem no afeto, na solidariedade, na confiança e no amor entre 

as pessoas.  

A convivência familiar se tornou mais um ambiente de concretização da dignidade 

da pessoa humana, no qual as pessoas buscam a realização pessoal, assumindo a família um 

caráter eudemonista. Como bem demonstra Fabrício Terra Azeredo:  

 

As pretensões dos sujeitos envolvidos nessas novas modelagens de família baseiam-

se em uma mudança de paradigma: a família não mais como um ambiente de 

reprodução e conservação da espécie e de seu patrimônio, sujeito per si de direito, ao 



22 

qual o indivíduo se agregava por um vínculo geralmente sanguíneo. Agora, um espaço 

de realização e satisfação do ser humano em sua dignidade, com caráter instrumental, 

aos quais as pessoas vão aderir com base num sentimento de afeto e respeito mútuos. 

(AZEREDO, 2009, p.28)  

 

Essa nova concepção da instituição familiar vem acabando com o cenário no qual 

somente a família instituída pelo matrimônio merece reconhecimento social e jurídico. A 

família passa a se pautar na subjetividade dos indivíduos, que não pode se basear somente em 

um arranjo familiar, quando, na verdade, a realidade social é tão plural e diversificada. As 

mudanças que estão se verificando na sociedade exigem que a família assuma um caráter mais 

democrático, não tendo que se falar mais em um único modelo familiar, composto pela 

dualidade parental e pelos filhos, mas, sim, em uma pluralidade de famílias capazes de fornecer 

o ambiente mais digno e adequado para os seus integrantes, e, consequentemente, para a 

sociedade como um todo.  

 

Tais mudanças e o consequente alargamento da visão de família ainda encontram 

empecilhos na sociedade e no mundo jurídico em geral. Isso ocorre pelo fato de a visão 

tradicional de família ainda ser tida por como parcela da sociedade como a única correta, ideia 

que é valorizada pela maior parte das religiões mais influentes no mundo. Essa visão, porém, 

vem sendo modificada aos poucos.  

 

2.2 A evolução do direito das famílias no ordenamento jurídico brasileiro e a sua 

consequente constitucionalização  

 

A evolução do Direito das Famílias no Ordenamento Jurídico brasileiro seguiu os 

mesmos passos do cenário internacional. O período colonial foi fortemente marcado pela 

religião católica, razão pela qual, o tratamento jurídico e social da família era extremamente 

conservador, com vistas a manter o poder do ambiente doméstico nas mãos do homem, que 

podia subjugar sua mulher e filhos da maneira como bem entendesse, como forma de prezar 

pela reprodução, além de proteger e propagar seu patrimônio para os seus herdeiros.   

Essa visão patriarcal e patrimonialista da família se manteve no, contexto nacional, 

até o advento da Constituição de 1988, que foi o principal marco para a revolução do Direito 

das Famílias no Brasil. Antes da promulgação da atual Carta Magna, a regulamentação das 

relações familiares ficava a cargo somente do Código Civil de 1916, o qual regulava a matéria 

de maneira insuficiente, por se tratar de um diploma conservador e excludente.  
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O Código Civil de 1916 apenas reconhecia como instituição familiar a advinda do 

matrimônio e discriminava as outras formas de vínculos. Além disso, não dispensava tratamento 

igual para os filhos, pois as relações com os adotivos e os ‘ilegítimos’ eram regulamentadas de 

maneira diferente da dos filhos fruto do casamento. Não havia também isonomia entre homens 

e mulheres no ambiente familiar, tendo em vista que, inicialmente, a mulher era tida como 

relativamente incapaz. O antigo Código Civil também não permitia a dissolução da sociedade 

conjugal, prevendo somente o desquite. O divórcio apenas foi implementado na legislação 

pátria com a Lei do Divórcio (Lei 6.515) em 1977.   

Percebe-se então, que o ordenamento jurídico brasileiro tinha uma visão arcaica e 

discriminatória de família, além de não regulamentar muitas situações cotidianas. Tal reflexão 

pode ser extraída dos estudos de Maria Berenice Dias, a qual resume:  

 

O Código Civil anterior, que datava de 1916, regulava a família do início do século 

passado, constituída unicamente pelo matrimônio. Em sua versão original trazia uma 

estreita e discriminatória visão de família, limitando-a ao grupo originário do 

casamento. Impedia sua dissolução, fazia distinções entre seus membros e trazia 

qualificações discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e aos filhos havidos 
dessas relações. As referências feitas aos vínculos extramatrimoniais e aos filhos 

ilegítimos eram punitivas e serviam exclusivamente para excluir direitos, numa vã 

tentativa de preservação do casamento. (Dias, 2010, p. 30)  

 

Esse tratamento dispensado à família, entretanto, foi revolucionado no Brasil com 

o advento da Constituição Federal de 1988. A promulgação da Carta Magna tirou do Direito 

Civil o monopólio do tratamento do ramo do direito de família, o que contribuiu para que 

ocorresse a repersonalização do instituto no ordenamento jurídico nacional. A proteção da 

família passou a ser um dever do Estado, como forma de concretizar a dignidade da pessoa 

humana, como deixa claro o artigo 226 da CRFB/88: ‘A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado’ (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). Percebe-

se dessa maneira, que a família deixou de ser tratada estritamente do âmbito do direito privado, 

no qual era considerada como um meio de manutenção de regras conservadoras, que tinham 

como finalidade precípua a proteção ao patrimônio, para receber destaque constitucional, cuja 

proteção é um direito subjetivo do indivíduo e dever especial do Estado.  

 A CRFB/88 instituiu uma visão plural e democrática do direito familiar, devendo-

se desde então, denominar o ramo do Direito que trata dessas relações como Direito das 

famílias. Dessa maneira, a CRFB/88 passou a regulamentar outras formas de famílias que não 

a instituída pelo casamento, pois, em seu artigo 226, §3º e §4º reconheceu como entidade 

familiar a União Estável e as famílias monoparentais. Nota-se uma intenção de abarcar 

situações corriqueiras que antes eram negligenciadas, mas que, baseadas no princípio do afeto 
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e na repersonalização do Direito das Famílias, devem gozar da proteção estatal. De acordo com 

Fabrício Terra:  

 

Conforme já salientado, o que se busca não é negar a validade da conformação 

tradicional, mas sim, alargar suas fronteiras para aí se inserir outras espécies de 

entidade familiar as quais, segundo esclarece Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, vão 
se caracterizar e se distinguir não pelo modo de celebração, pela dualidade de sexo e 

de personagens, ou pelo intuito reprodutivo, mas por se estruturarem a partir de uma 

relação afetiva estável e pública. (AZEREDO, 2009, p. 32)  

 

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o rol desse artigo não é taxativo, 

tendo em vista a pluralidade de relações existentes que podem ser consideradas como entidades 

familiares por força de valores como afeto, respeito, solidariedade, confiança e amor. Como 

bem demonstra Fabrício Terra de Azeredo:  

 

Assim considerado, há que se admitir que o rol constitucional não é taxativo, mitigado 

que foi o dogma do casamento, não só pelo texto do art. 226, que estabeleceu uma 

cláusula geral de inclusão, como também pelos postulados da cidadania, da dignidade 

da pessoa humana, da solidariedade social, da erradicação da marginalização e da 

promoção do bem-estar de todos, sem qualquer forma de discriminação. (AZEREDO, 

2009, p.33).  

 

Além disso, a Carta Magna instituiu uma visão mais igualitária das relações 

familiares. A mulher passou a ter todas as prerrogativas anteriormente conferidas somente aos 

homens, como preconiza o artigo 226, § 5º da CRFB/88. Além disso, vedou-se o tratamento 

desigual entre os filhos, de acordo com o artigo, 227, § 6º da CRFB/88: “Os filhos, havidos ou 

não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988).   

A promulgação da CRFB/88 aliada à confecção do Código Civil de 2002, levou à 

constitucionalização do Direito Civil, importante fenômeno que fez com que esse ramo do 

direito deixasse de ser absolutamente individualista, conservador, tradicional e patrimonialista, 

para fazer surgir um Direito Civil em maior conformidade com a tábua axiológica 

constitucional, principalmente a partir da incorporação dos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade de autodeterminação, da solidariedade social e da isonomia.   

A constitucionalização do Direito Civil pode ser entendida a partir do grau de 

intervenção do Estado nas relações reguladas por esse âmbito do direito, ou seja, a partir da sua 

ocorrência, as relações privadas passaram a ser mais regulamentadas pelo Estado, que, agora, 

preza pela proteção dos indivíduos e das instituições do Direito Civil, de forma a concretizar os 
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princípios e direitos subjetivos constitucionais, em detrimento do descaso com que o bem estar 

da pessoa era tratado nas relações de direito privado.   

Esse fato possui grande influência sobre o Direito das Famílias, tendo em vista que 

a família é uma das instituições mais importantes de qualquer ordenamento jurídico e a partir 

desse fenômeno passou a ser alvo de proteção constitucional especial, mandamento estendido 

ao atual Código Civil, cujas normas devem, não somente abster-se de contrariar a Carta Magna, 

mas devem buscar concretizar os seus objetivos precípuos.  

Dessa maneira, o CC/02 teve a pretensão de se atualizar para estar de acordo com 

os propósitos constitucionais e com as mudanças ocorridas na sociedade desde a elaboração do 

CC/16, por esse motivo, modificou a regulamentação de algumas relações familiares (deixou 

de fazer diferenciações entre o tratamento dos filhos de acordo com a sua origem, por exemplo), 

de alguns atos (incorporou a possibilidade do divórcio), nomenclaturas preconceituosas, entre 

outras alterações importantes. Como deixa claro Maria Berenice Dias:   

 

Foram sepultados todos os dispositivos que já eram letra morta e que retratavam 

ranços e preconceitos discriminatórios. Assim as referências desigualitárias entre o 

homem e a mulher, as adjetivações de filiação, o regime dotal etc. [...]. 

Corrigiu alguns equívocos e incorporou orientações pacificadas na jurisprudência. 

(DIAS. 2010, p.32)  

 

Entretanto, apesar dessas mudanças benéficas e significativas para o Direito das 

Famílias, o CC/02 careceu de tratar de muitas matérias que necessitavam de regulamentação. 

Tal diploma deixou de legislar a respeito de muitas relações familiares e atos corriqueiros, ao 

passo em que optou por regulamentar exaustivamente o casamento, desconsiderando assim 

situações importantes e recorrentes do dia a dia das famílias que têm condão de repercutir no 

mundo jurídico. Dessa maneira, comenta Maria Berenice Dias: “No entanto, perdeu a nova 

consolidação, uma bela oportunidade de promover alguns avanços. “ (2010, p. 32)  

Porém, a despeito das críticas a serem tecidas a respeito do CC/02, não se pode 

olvidar de considerar sua importância em se tratando da possibilidade do reconhecimento 

jurídico da pluralidade de entidades familiares que existem no caso concreto, pois, 

mesmo esse fato carecendo de regulamentação, com a constitucionalização do Direito Civil não 

há impedimentos para serem reconhecidos novos arranjos familiares.  

2.3 A pluralidade de entidades familiares e a aplicação dos Princípios do Direito das 

Famílias  

Uma importante conquista para o Direito das Famílias propiciada pela 

constitucionalização do Direito Civil e pela repersonalização da família, foi a abertura para o 

surgimento de novos arranjos familiares além do casamento e daqueles previstos pela lei 
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positiva. A realidade social é muito rica em diversidade, principalmente nos contextos de 

modernidade e pós-modernidade, nos quais as relações ficam cada vez mais complexas e menos 

rígidas, o que as torna mais mutáveis, fenômeno explicado por Bauman que recebe o nome de 

sociedade líquida. Ideia presente no artigo ‘Princípio da Afetividade no Direito de Família’ de 

Ricardo Lucas Calderón:  

 
A partir da segunda metade do século passado a sociedade contemporânea apresentou 

características que sinalizaram o momento de uma outra e peculiar modernidade. As 

marcas desse período passaram a ser a complexidade, a fragmentalidade e uma 

constante instabilidade. Esses fatores disseminaram-se no meio social e também 

influenciaram os relacionamentos familiares. (CALDERÓN, 2013, p.1)  

 

 Por esse motivo, tornou-se necessária a atualização do Direito das Famílias de 

acordo com as regras e princípios constitucionais, como explicitam Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald:  

 

Bem por isso, a tônica que passa a permear o Direito das Famílias é a prevalência de 
valores mais humanitários e sociais. É mister, por isso, perceber a necessidade de 

revisitar, reler, os princípios gerais do Direito das Famílias, a partir de prescrições 

valorativas constitucionais, evitando incompatibilidades no sistema jurídico. 

(FARIAS. ROSENVALD, 2017, p. 71.)  

 

A liquidez das relações pós-modernas gera impactos na formação das famílias, que, 

como reflexos da sociedade, absorvem as mudanças sempre em andamento. Desse fato advém 

a pluralidade dos arranjos familiares existentes atualmente, os quais surgem como expressão da 

subjetividade de cada indivíduo e de cada família, que assume a forma que melhor possibilita 

a concretização do afeto, da felicidade e da dignidade dos seus membros. Como é possível se 

extrair do artigo ‘Efeitos Jurídicos da Multiparentalidade’, dos autores Anderson Schreiber e 

Paulo Franco Lustosa:  

 

[...]longa transformação operada no Direito de Família nas últimas décadas, em 

especial após a promulgação da Constituição de 1988, que consolidou uma nova 
concepção jurídica do fenômeno familiar: plural, igualitário, democrático e 

funcionalizado à promoção da personalidade de seus membros, na medida em que é a 

pessoa humana o elemento finalístico da proteção estatal [TEPEDINO, 2008, p. 394]. 

Nessa “redescoberta” da família, a antiga concepção jurídica do instituto, 

exclusivamente calcada no matrimônio, foi progressivamente substituída pelas 

chamadas “entidades familiares”, que incluem, em listagem aberta, as famílias 

monoparentais, as uniões homoafetivas, a família fundada no casamento, as uniões 

estáveis, as famílias recompostas, as famílias anaparentais, e assim por diante [LÔBO, 

2002], podendo-se acrescentar agora o exemplo das 

famílias multiparentais.( LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p. 2)  

 

Essa evolução do Direito das Famílias, de forma a abarcar a pluralidade de 

entidades familiares que surgem na sociedade, mesmo que de maneira insuficiente e tardia, 

é consequência da internalização, nesse ramo do direito, de alguns princípios específicos do 
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Direito das Famílias, fruto da tábua axiológica constitucional, de maneira a concretizar os 

mandamentos constitucionais e efetivar os direitos subjetivos conferidos a todos. Dessa 

maneira, explicam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:   

 

Impõe-se, dessa maneira, uma visão dos princípios do Direito Civil forjados a partir 

da legalidade constitucional, com o fito de dar vazão e concretude à própria Lei Maior. 

Até mesmo porque, na fase atual da nossa ciência, mais relevante do que afirmar os 

direitos constitucionais é dar-lhes efetivação.  Não se olvide, pois, que os princípios 

são enunciados com força normativa e, por força disso, tendem à produção de efeitos 
concretos, que emergem do garantismo constitucional, voltados, em especial, à 

valorização da pessoa humana e à afirmação da sua dignidade. (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 58)  

 

Para o fim de melhor desenvolvimento da pesquisa, serão analisados alguns 

princípios de considerável relevância para o Direito das Famílias, quais sejam: Princípio da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da igualdade e do respeito a diferença, 

da liberdade, da integral proteção da criança e do adolescente, do afeto e da pluralidade de 

entidades familiares.   

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é a base sobre a qual está fundado 

todo o Ordenamento Jurídico brasileiro. Esse princípio permeia toda a CF/88, sendo citado já 

no seu artigo 1º, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. A relevância 

constitucional conferida a esse princípio torna imperativo que as normas infraconstitucionais 

sejam editadas em consonância com ele, sendo dever do Estado concretizá-lo em todos os 

âmbitos jurídicos e fáticos. Para que isso ocorra, o Estado deve agir não somente de forma 

negativa, ou seja, se abster de intervir na vida dos seus cidadãos, mas, também, de maneira 

positiva, tomando medidas eficazes para manter uma existência digna para todos.  

Como é possível inferir a partir do seu nome, o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana insere no direito brasileiro o foco nos direitos da personalidade, que são aqueles que 

buscam proteger o indivíduo em si mesmo. Dessa forma, esse princípio coloca a pessoa no 

centro do ordenamento jurídico. No que diz respeito ao Direito Civil, sua finalidade deixa de 

ser a proteção ao patrimônio, para se tornar a proteção das pessoas em sua integralidade. Como 

bem informa Maria Berenice Dias:   

 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana a 

fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, ligando todos 
os institutos à realização da sua personalidade. Tal fenômeno provocou 

a despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, de modo a colocar 

a pessoa humana no centro protetor do direito. (DIAS, 2010, p. 63).  

 

As modificações que esse princípio causou no Direito Civil também tiveram 

reflexos no Direito das Famílias. O direito fundamental constitucionalmente previsto da vida 
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digna, deixou de ser de titularidade somente do patriarca, para abarcar também a mulher e os 

filhos, que antes eram subjugados. O ambiente familiar passou a ser um dos principais meios 

de realização pessoal dos indivíduos, felicidade, respeito e, consequentemente, dignidade, a 

partir da primazia da sua subjetividade. Dessa forma, tornou-se possível o surgimento de uma 

pluralidade de arranjos familiares, que se organizam da maneira que os integrantes da família 

acharem mais digna. Dessa forma esclarece Maria Berenice Dias:  

 

A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado para florescer. 

A ordem constitucional dá-lhe especial proteção independentemente da sua origem. 

A multiplicação das entidades familiares preserva e desenvolve as qualidades mais 

relevantes entre os familiares- o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, 

o amor, o projeto de vida comum-, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e 

social de cada partícipe com base em ideias pluralistas, solidaristas, democráticos e 
humanistas. (DIAS, 2010, p. 63).  

 

Como já dito, esse princípio, sendo um dos principais pilares da ordem jurídica 

nacional, permeia as relações em todos os seus aspectos. Dessa maneira, para a sua integral 

aplicação, ele não é oponível somente ao Estado, mas deve ser também respeitado nas relações 

interpessoais. Por isso, para que o ambiente familiar esteja condizente com esse princípio, seus 

membros devem se tratar com dignidade e respeito. Como explicita Paulo Lôbo:  

 
A doutrina destaca o caráter intersubjetivo e relacional da dignidade da pessoa 

humana, sublinhando a existência de um dever de respeito no âmbito da comunidade 

dos seres humanos. Nessa dimensão encontra-se as famílias, como o espaço 

comunitário por excelência para realização de uma existência digna e da vida em 

comunhão com as outras pessoas. [...] não é um direito oponível apenas ao Estado, à 

sociedade ou a estranhos, mas a cada membro da própria família. É uma espetacular 

mudança de paradigmas. (LÔBO, 2010, p. 54).  

 

No que tange ao Direito das Famílias, é possível perceber a aplicação do Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana de forma explícita em três artigos da CRFB/88. O artigo 226, 

em seu §7º suscita o princípio como uma base para a liberdade de cada família de fazer seu 

planejamento familiar; o artigo 227 menciona a dignidade como um direito da criança e do 

adolescente e um dever da família, da sociedade e do Estado, o que demonstra o caráter inter-

relacional do princípio; além disso, o artigo 230 estabelece a dignidade como um direito do 

idoso a ser defendido pelo Estado.  

Percebe-se, então, que a dignidade da pessoa humana está no centro do 

Ordenamento Jurídico nacional, e a sua incorporação pelo Direito Civil é uma das principais 

consequências da constitucionalização desse ramo do Direito. Após a análise de tais fatos torna-

se lógica a percepção de que os outros princípios aplicáveis ao Direito das Famílias decorrem 

da Dignidade da pessoa humana. Como esclarece Maria Berenice Dias:  
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O princípio da Dignidade Humana é o mais universal de todos os princípios. É 
um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, autonomia 

privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de princípios éticos. 

(DIAS, 2010, p. 63).  

 

É importante destacar também a aplicação do princípio da solidariedade familiar. A 

CF/88 concebeu a solidariedade muito mais do que apenas um valor ético e moral, mas como 

um princípio jurídico capaz de influenciar na produção normativa e na aplicação das leis. O 

princípio da solidariedade ganhou relevância a partir da modificação dos objetos principais de 

proteção estatal.  

No contexto da pré-modernidade era inconcebível que as pessoas fossem 

consideradas e protegidas na sua individualidade, em detrimento do coletivo, dessa forma, o 

indivíduo somente era concebido enquanto parte de uma coletividade. Portanto, percebe-se a 

aplicação da solidariedade em demasia. Já na modernidade, época de eclosão das ideias liberais, 

viu-se ganhar força o individualismo, sendo regulamentados principalmente, os direitos 

subjetivos individuais. Conclui-se, então, que nessa época a solidariedade não tinha muita 

relevância social ou jurídica. Na sociedade contemporânea é perceptível uma tentativa de evitar 

os exageros cometidos no passado, de acordo com Paulo Lôbo: “[...] busca-se o equilíbrio entre 

os espaços privados e públicos e a interação necessária entre os sujeitos, despontando a 

solidariedade como elemento conformador dos direitos subjetivos.”(2010, p.56)  

O princípio da solidariedade, assim como o da dignidade da pessoa humana, não é 

de observância apenas estatal, mas deve também ser respeitado pela sociedade e pelos 

indivíduos nas suas relações, sendo uma sociedade solidária um objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 3º, inciso I da CF/88. Mais 

especificamente ao Direito das Famílias, a Carta Magna aplica tal princípio em seu artigo 227, 

ao prever como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção à criança e ao 

adolescente; e em seu artigo 230, ao prever os mesmos deveres em relação ao idoso.  

 A concepção atual das entidades familiares abre espaço para que cada membro da 

entidade seja respeitado por si só, não havendo mais uma pessoa que exerça autoridade sobre 

as demais de forma a manter os vínculos familiares. Na família contemporânea, os vínculos se 

mantêm por aplicação do princípio da solidariedade, entre outros. Como bem expressa 

Paulo Lôbo no seu texto ‘Princípio da Solidariedade Familiar’, publicado pelo IBDFAM: “É 

justamente a solidariedade (e não mais a autoridade do chefe) que permite a unidade 

familiar.”(2011, p. 5)  
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Esse princípio assume importante relevância no Direito das famílias, pois é a base 

de muitos direitos e deveres relativos às relações familiares. A formação de 

vínculos socioafetivos, a adoção, o direito de visitas, a guarda compartilhada, entre outros 

direitos a que fazem jus os membros das entidades familiares, existem por conta da 

solidariedade entre eles. Na mesma medida, o dever de pagar alimentos, de cuidado com a 

criança, adolescente e idoso, entre outros, também são impostos com vistas à solidariedade 

entre as pessoas que compõem a família. Como bem resume Paulo Lôbo no já citado artigo:  

 

[...]filiação socioafetiva é um dos mais importantes avanços do direito brasileiro na 

direção da solidariedade familiar e da primazia da dignidade humana, pois emerge de 

intensa demonstração de generosidade e respeito com o outro. Compreende-se na 

filiação socioafetiva a adoção, a posse de estado de filiação e a inseminação 

artificial heteróloga. Nessas hipóteses, a paternidade ou a maternidade é 
conscientemente assumida, ainda que o filho não seja biológico. (LÔBO,2011, p. 8).  

 

O princípio da igualdade também configura fator muito importante para a evolução 

do Direito das Famílias. A CRFB/88, ao consagrar tal princípio no seu preâmbulo e no caput 

do seu artigo 5º, estabeleceu parâmetros para a aplicação e produção legislativa de todos os 

ramos do Direito. A aplicação desse princípio no Direito das Famílias aboliu do Ordenamento 

Jurídico nacional uma cultura de desigualdades e estigmatização há muito enraizada na 

sociedade, possibilitando, assim, a repersonalização das famílias. Conforme se expressa 

Paulo Lôbo: “Nenhum princípio da Constituição provocou tão profunda transformação do 

Direito de Família quanto o da igualdade entre homem e mulher, entre filhos e entre entidades 

familiares” (2011, p.9) 

Esse princípio tem grande relevância para o Direito das Famílias pois acabou com 

as divisões de legitimidade e ilegitimidade antes pregadas. Os membros da sociedade conjugal 

são considerados iguais e têm direitos iguais, assim como todos os filhos, os outros integrantes 

da família e todas as formas de entidades familiares. Sendo assim, não se fazem mais distinções 

sobre a origem de tais vínculos e a sua forma de exteriorização, em detrimento do que ocorria 

antes do advento da CRFB/88, quando o Direito Civil dava tratamentos diferenciados entre 

cônjuges e companheiros, filhos havidos na constância ou não de casamento, família instituída 

por matrimônio ou outros meios, o que fazia com que os vínculos criados fossem do casamento 

considerados como ilegítimos e estigmatizados.   

É importante salientar, contudo, que o princípio da igualdade não anula as 

diferenças naturais de gênero, vínculos e entidades familiares, mas somente garante que todos 

serão recepcionados da mesma maneira e terão os mesmos direitos fundamentais. Essa 

isonomia que respeita as diferenças foi um dos fatores que possibilitou o surgimento da 
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pluralidade de entidades familiares presente hoje no Direito das Famílias. Nos dizeres de 

Paulo Lôbo: “Não há qualquer fundamentação jurídico-constitucional para distinção de direitos 

e deveres essenciais entre as entidades familiares, ou para a sua hierarquização, mas são todas 

diferentes.”. (2010, p.59)  

Há também a importante aplicação do princípio da liberdade. O Direito das 

Famílias, condizente com os princípios constitucionais, rompeu com a regulamentação 

tradicional e estagnada que o Direito Civil conferia as famílias, introduzindo, dessa forma, a 

liberdade no Ordenamento Jurídico referente à essa matéria. Como no contexto pré-

Constituição de 1988 só era reconhecida como entidade familiar aquela advinda do matrimônio, 

não havia liberdade de escolha da constituição e organização familiar. Além disso, o poder 

familiar era concentrado nas mãos do patriarca, de forma que a mulher e os filhos estavam 

submetidos a ele, não havendo para esses membros liberdade jurídica nem concreta.   

Com a aplicação de princípios como isonomia, dignidade da pessoa humana e 

solidariedade, os indivíduos passaram a ter liberdade frente ao Estado e à sociedade para optar 

pela forma de constituição da sua família, o arranjo que ela irá assumir, como se dará a criação 

dos filhos, a administração do patrimônio da família e etc. Além disso, todos os membros da 

família passaram a ser sujeitos iguais de direitos e livres diante dos outros membros da família 

e da entidade familiar para fazerem suas escolhas no âmbito doméstico. Nos dizeres de Maria 

Berenice Dias:  

 

Em face do primado da liberdade, é assegurado o direito de constituir uma relação 

conjugal, uma união estável hétero ou homossexual. Há a liberdade de dissolver o 

casamento e extinguir a união estável, bem como o direito de recompor novas 

estruturas de convívio. (DIAS, 2010, p. 64)  
 

É de primordial aplicação ainda, o Princípio da Proteção Integral da Criança e do 

Adolescente. Como partes vulneráveis em relação à convivência em sociedade, tendo em vista 

que ainda não completaram sua formação física e psicológica, as crianças e adolescente devem 

ter seus interesses e direitos protegidos com especial diligência. De acordo com Maria Berenice 

Dias:   

 

A maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, como pessoas em 
desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento especial. Daí a consagração 

do princípio da prioridade absoluta, de repercussão imediata sobre o comportamento 

da administração pública, na entrega, em condições de uso, às crianças, adolescentes 

e jovens dos direitos fundamentais específicos, que lhes são consagrados 

constitucionalmente. (DIAS, 2010, p. 68)  

 

A CRFB/88, em seu artigo 227, preceitua que é dever conjuntamente da Família, 

da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos Direitos 
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Fundamentais das crianças e adolescentes, tais como os direitos à vida, à dignidade e à 

liberdade. O Brasil também é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

que preconiza tal proteção. Além disso, há no Ordenamento Jurídico nacional o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, um microssistema jurídico voltado para a proteção desses indivíduos 

merecedores de especial atenção.  

A introdução desse princípio no Direito Brasileiro mudou o status que a criança 

e o adolescente assumem frente à sociedade, pois, se antes eles não tinham seus interesses 

considerados como de suma importância, estando submetidos ao pátrio poder que era exercido 

em função do patriarca, hoje eles assumem lugar de destaque, sendo o centro sob o qual orbita 

a proteção principalmente da família, mas também da sociedade e do Estado.   

Esse princípio também modificou profundamente as relações de parentalidade, 

tendo em vista que a forma como se desenvolvem esses vínculos devem levar em conta, 

principalmente, o bem-estar dos filhos. Dessa forma, havendo qualquer discussão judicial 

capaz de influenciar a vida dos menores, o juiz deve, inicialmente, e principalmente zelar pelos 

seus direitos. Esse dever influencia as consequências do divórcio dos cônjuges, no que tange ao 

direito de guarda; influencia na manutenção do poder familiar e no direito da criança da 

convivência familiar; e, mais importante para os fins da pesquisa desenvolvida, influencia no 

estabelecimento dos vínculos de filiação, ao se discutir a prevalência de vínculos 

biológicos. socioafetivos, ou os dois. Como bem ressalta Paulo Lôbo:  

 

O princípio do melhor interesse ilumina a investigação das paternidades e 

filiações socioafetivas. A criança é o protagonista principal, na atualidade. No passado 

recente, em havendo conflito, a aplicação do direito era mobilizada para os interesses 

dos pais, sendo a criança mero objeto da decisão. O juiz deve sempre, na colisão da 
verdade biológica com a verdade socioafetiva, apurar qual delas contempla o melhor 

interesse dos filhos, em cada caso, tendo em conta a pessoa em formação. (LÔBO, 

2010, p. 70)  

 

A alteração do paradigma principal do Direito das Famílias, de aspectos externos 

ao indivíduo, como patrimônio, religião, reprodução etc., para priorizar a felicidade e a 

dignidade da pessoa em si mesma, fez surgir um novo princípio nesse ramo do Direito, qual 

seja, o princípio da afetividade. A afetividade, a partir da repersonalização das famílias, passou 

a ser o principal elemento identificador da existência das relações familiares. Tal fato 

revolucionou essas relações, que, antes, eram baseadas e determinadas por aspectos biológicos 

e registrais.   

A relevância que o afeto assumiu nas relações familiares, a partir das mudanças 

ocorridas na sociedade despertou discussões doutrinárias acerca da incorporação desse 

elemento no Direito das Famílias, e de qual seria a sua natureza. Houve posicionamento no 
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sentido de que o afeto é um sentimento muito subjetivo, e que, por isso, não poderia ser usado 

como um parâmetro jurídico, tendo em vista que o Direito precisa de provas objetivas para ser 

aplicado ao caso concreto. Por outro lado, alguns juristas se posicionaram no sentido de que o 

afeto seria um aspecto muito relevante das relações familiares para ser preterido. Por isso, o 

afeto deveria ser considerado um princípio do Direito das Famílias, ou seja, um vetor a ser 

seguido para a produção legislativa e para fins de interpretação e aplicação das normas. Como 

bem demonstra Ricardo Lucas Calderón:  

 

Os juristas passaram a sustentar que o direito deveria, de algum modo, valorar a 

afetividade, o que encontrou respaldo, não obstante persistam entendimentos em 

sentido contrário. O debate doutrinário que está presente, nesse particular, envolve a 

decisão se o direito deve ou não reconhecer a afetividade e, em sendo positiva a 

resposta, se esta deve ser considerada um princípio ou deve ser apenas vista como um 
valor relevante. (CALDERÓN, 2013, p.4)  

 

Percebe-se então, que prevaleceu a perspectiva do afeto como um princípio 

integrante do Direito das Famílias, até porque, esse princípio permite que as normas familiares 

estejam em consonância com os pilares constitucionais, ajudando na efetivação dos Direitos 

Fundamentais dos indivíduos. De acordo com Thiago Montanari Marins, no seu artigo ‘O 

Princípio da Afetividade no Direito das Famílias’, identifica-se esse princípio nas seguintes 

passagens da CRFB/88:  

 

O mesmo autor traz ainda, na mesma obra, aqueles que seriam os quatro fundamentos 

constitucionais essenciais do princípio da afetividade: a igualdade entre os filhos, 
independentemente de sua origem (art. 227, §6º, CF), a adoção como escolha afetiva 

com igualdade de direitos (art. 227, §§5º e 6º, CF), a dignidade de família sendo 

constitucionalmente tutelada como comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, incluindo-se os adotivos (art. 226, §4º, CF), e o direito à convivência 

familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227, CF). 

(MARINS, 2009, p. 14).  

 

A inserção desse princípio no Ordenamento Jurídico Nacional tem relação direta 

com o reconhecimento jurídico da pluralidade de famílias que permeiam a sociedade, tendo em 

vista que, para alguns autores, o principal aspecto a ser observado para ser constatada a natureza 

familiar do arranjo, é a afetividade, e, para tanto, é necessário que se observem na relação os 

elementos da estabilidade e da ostentabilidade. A presença desses elementos é importante para 

diferenciar o afeto que constitui uma entidade familiar do afeto fugaz e passageiro. Como 

demonstra Ricardo Lucas Calderón:  

 
Há que se destacar, ainda, que tal conjunto fático indicativo da afetividade deverá 

estar corroborado pela presença dos elementos da estabilidade e da ostentabilidade, 

de modo que apenas a presença concomitante desses elementos poderá indicar a 

constatação dessa afetividade familiar geradora de efeitos jurídicos (o que permitirá 
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afastar casos de manifestações afetivas eventuais ou fugazes, que não mereçam tal 

configuração). (CALDERÓN, 2013, p.12)  

 

Além disso, a afetividade é a base da incorporação do parentesco socioafetivo no 

CC/02, tendo em vista que para a sua configuração, basta que exista o sentimento de afeto 

familiar entre as partes envolvidas. O sentimento de afeto pode ser tido como uma manifestação 

de carinho, cuidado e respeito por alguém íntimo e importante na vida do indivíduo. Esse 

sentimento é mensurado e reconhecido, de forma objetiva, no Direito das Famílias a partir da 

presença de alguns elementos: nome, trato e fama.   

Dessa maneira, o Ordenamento Jurídico nacional se tornou ambiente mais propício 

para a implementação do princípio da pluralidade das entidades familiares. Passaram a receber 

guarida legal e constitucional, além das famílias instituídas pelo matrimônio, aquelas fruto de 

União Estável, famílias monoparentais, anaparentais, homoafetivas, pluriparentais etc. Esse 

reconhecimento da pluralidade das entidades familiares procura salvaguardar o maior número 

de situações possíveis, de forma que todos os indivíduos tenham seu direito subjetivo 

respeitado. Deve-se ter em mente, entretanto, que as respostas jurídicas às situações do caso 

concreto nunca são concomitantes com o seu surgimento, devendo o direito sempre buscar se 

atualizar para acompanhar essas mudanças.  

A sociedade e as relações dos indivíduos possuem uma dinamicidade que o Direito 

positivo não consegue acompanhar. Por isso, não importa os esforços jurídicos que se despenda, 

o Ordenamento nunca vai conseguir atualizar as suas leis em concomitância com as 

modificações que acometem a realidade social. O Direito das Famílias é um dos principais 

expoentes dessa característica, tendo em vista que não consegue abarcar todos os arranjos 

familiares que surgem, precisando se manter em constante atualização, principalmente se se 

levar em conta o contexto atual de pluralidade de entidades familiares.   

Dessa maneira, o novo Direito das Famílias procurou abarcar alguns arranjos 

familiares que eram preteridos pelo ordenamento jurídico pré-Constituição de 1988, como a 

União Estável, a família monoparental e a família socioafetiva. A expressão máxima do 

acolhimento da pluralidade das entidades familiares no direito brasileiro pela CRFB/88 é o seu 

artigo 226, que estabelece: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. ” 

(BRASIL, 1988).  

Ao se referir à família de maneira geral, sem especificar um arranjo a ser priorizado, 

o artigo citado acima acolhe todos os tipos de entidades familiares baseados na solidariedade, 

afeto e respeito que existem e que eventualmente venham a surgir no caso concreto. Desta 



35 

maneira se manifesta Fabrício Terra de Azeredo, na sua pesquisa intitulada “Relações 

Poligâmicas Consentidas: Seu Reconhecimento como Entidade Familiar”:   

 

Há que se admitir que o rol constitucional não é taxativo, mitigado que foi o dogma 

do casamento, não só pelo texto do art. 226, que estabeleceu uma cláusula geral de 

inclusão, como também pelos postulados da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade social, da erradicação da marginalização e da promoção 

do bem-estar de todos, sem qualquer forma de discriminação. (AZEREDO, 2009, 

p.33). 
  

Entretanto, apesar de esses arranjos receberem alguma regulamentação pela 

legislação constitucional e infraconstitucional, o casamento ainda é a matéria preponderante no 

livro do Direito de Família do CC/02. Por conseguinte, o tratamento dispensado a essas matérias 

é superficial e insuficiente, não tratando de todos os aspectos que necessitam de 

regulamentação.  

É importante ressaltar para os fins da pesquisa desenvolvida que um adendo 

importante do CC/02 foi a possibilidade de reconhecimento de parentescos socioafetivos, 

baseados não em critérios sanguíneos, mas afetivos. Para que ocorra tal reconhecimento e se 

possua estado de filho, a doutrina julga necessária a presença de três requisitos: nome, trato e 

fama. Desse tipo de vínculo de filiação desdobram-se várias consequências jurídicas para o 

ramo do Direito das Famílias, entre outros, sendo que a possibilidade de ocorrência 

da multiparentalidade é uma dessas consequências.  

Apesar de o atual Direito das Famílias ser ambiente propício para o surgimento dos 

mais diversos arranjos familiares, e, por seguir princípios constitucionais e infraconstitucionais, 

não promover a discriminação dessas famílias, nem todas são abarcadas pelas previsões legais 

e pelos direitos e deveres delas decorrentes. Como já foi citado, o CC/02 e a CRFB/88 inovaram 

no Ordenamento Jurídico ao reconhecerem alguns tipos de vínculos antes ignorados pelo 

Direito Civil. Entretanto, esses diplomas normativos se abstiveram de regulamentar muitas 

outras entidades, como por exemplo as famílias anaparentais - são aquelas nas quais nenhum 

membro exerce a função e pai ou mãe-, e as famílias multiparentais, que são o objeto de estudo 

da presente pesquisa.  

 

3 A SOCIOAFETIVIDADE E A MULTIPARENTALIDADE 

 

3.1 O Reconhecimento da Socioafetividade e o Consequente Surgimento da 

Multiparentalidade, com seus Principais Aspectos. 
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Um dos arranjos dentre a pluralidade de entidades familiares existentes, é aquele 

advindo de laços socioafetivos. A socioafetividade, como é possível deduzir do seu próprio 

nome, é baseada no afeto existente entre os componentes do ambiente familiar. 

Os integrantes desse tipo de família se enxergam como tal, não por conta de vínculos de 

parentesco naturais, que são aqueles frutos da verdade biológica, ou jurídicos, que são aqueles 

advindos da adoção, mas sim por conta da existência incontestável do sentimento de afeto entre 

eles.   

 Pode-se considerar que esse vínculo está previsto na legislação nacional no artigo 

1593 do Código Civil de 2002 que dispõe: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 

de consanguinidade ou outra origem” (Código Civil Brasileiro, 2002). Fazendo-se uma 

interpretação sistemática e extensiva do texto da lei pode-se deduzir que a expressão ‘outra 

origem’ pode dizer respeito à origem afetiva. Consoante se exprime Christiano Cassettari, no 

seu livro Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva:   

 

Carlos Roberto Gonçalves explica que, no dispositivo em apreço, a doutrina tem, 

efetivamente, identificado elementos para que a jurisprudência possa interpretá-lo de 

forma mais ampla, abrangendo, também, as relações de parentesco socioafetivas. Por 

permitir outra origem de parentesco, o art. 1.593 autoriza que se reconheça a 

parentalidade socioafetiva como forma de parentesco, consoante o que podemos 

observar no enunciado 256 do CJF: Enunciado 256 do CJF – Art. 1.593: A posse do 

estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 

(CASSETTARI, 2015, p. 43)  

 

O reconhecimento da socioafetividade como espécie de vínculo familiar demonstra 

as modificações ocorridas na essência do Direito das Famílias. A juridicização de uma relação 

de parentesco baseada, de forma quase integral no afeto, e o fato de esse vínculo prevalecer em 

detrimento da verdade biológica ou registral, demonstram a relevância que o direito deu para 

aspectos fáticos importantes para a concretização dos direitos fundamentais dentro das famílias. 

A família socioafetiva é expressão máxima dos princípios do Direito das Famílias, como 

solidariedade, afeto, dignidade etc.   

 Esse reconhecimento é de incontestável importância, tendo em vista que a 

existência de vínculos socioafetivos entre os familiares é situação cada vez mais corriqueira na 

sociedade atual, que evoluiu para valorizar mais os sentimentos partilhados nas relações do que 

aspectos formais antes considerados primordiais. Dessa forma, a socioafetividade é a 

base de variados modelos de famílias abarcados pelo Direito Brasileiro ou não, como por 

exemplo as famílias homoafetivas, famílias recompostas, vínculos familiares fruto de 

reprodução assistida etc.  
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Sendo assim, a socioafetividade é mais uma maneira de se proteger a instituição da 

família no seu caráter plural, democrático e baseado no afeto, no amor e no respeito, de forma 

a concretizar princípios constitucionais essenciais como a dignidade da pessoa humana, 

princípios do sistema jurídico de proteção à criança e ao adolescente, como o do melhor 

interesse da criança e do adolescente, além do princípio da solidariedade:  

 
O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva produz todos os 

efeitos pessoais e matrimoniais que lhe são inerentes. O vínculo de 

filiação socioafetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o 

parentesco socioafetivo para todos os fins de direito nos limites da lei civil. Se menor, 

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’. O princípio da solidariedade se aplica a 

ambos os casos. (DIAS, 2010, p. 365).  

 

 Os vínculos socioafetivos surgem a partir da vivência de pessoas que se 

comportam como se pais e filhos fossem, influenciados por sentimentos como o afeto e a 

solidariedade, que fazem com que se desenvolva essa relação de parentalidade, mesmo que ela 

não seja uma verdade biológica. A realidade socioafetiva merece a mesma consideração pelo 

direito brasileiro do que as outras formas de parentalidade, tendo em vista os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da pluralidade de entidades familiares, além do princípio da 

proteção integral da criança e do adolescente, já que a filiação é um direito de todo ser humano. 

De acordo com Maria Berenice Dias:  

 
A necessidade de manter a estabilidade da família, que cumpre a sua função social, 

faz com que se atribua um papel secundário à verdade biológica. Revela a constância 

social da relação entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que existe não 

pelo simples fato biológico ou por força de presunção legal, mas em decorrência de 

uma convivência afetiva. (Dias, 2010, p. 364)  

 

Em suma, a socioafetividade se caracteriza pela posse do estado de filho. Recebe 

esse nome, tendo em vista que tal vínculo não corresponde à verdade biológica, mas sim à 

aparência que as formas de se relacionar das pessoas passam para a sociedade e é entendida por 

elas mesmas. Ou seja, o indivíduo não possui o mesmo DNA das pessoas que agem como seu 

pai e sua mãe, porém, eles se comportam como se o fossem e se entendem como se o fossem, 

razão pela qual, passam para a sociedade e, consequentemente, para o direito, a aparência de 

que são pais e filhos. Em consonância com essa ideia se manifesta Maria Berenice Dias:   

 

Os vínculos de parentalidade fornecem grandes exemplos à teoria da aparência: a 
paternidade se faz, como diz Luiz Edson Fachin, o vínculo de paternidade não é 

apenas um dado, tem a natureza de se deixar construir. Essa realidade corresponde a 

uma aparente relação paterno-filial. (DIAS, 2010, p. 363)  
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Os vínculos de socioafetividade não são um dado de existência simples e plena no 

caso concreto, mas sim, são construídos no dia-a-dia pelas pessoas envolvidas, mães, pais e 

filhos. Esses vínculos surgem estritamente pela vontade das partes de agirem de forma a 

constituir uma família pelo sentimento de afeto que devotam um ao outro. De acordo com Maria 

Berenice Dias:  

 
A noção da posse de estado de filho não se estabelece com o nascimento, mas num 

ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, colocando em xeque tanto 

a verdade jurídica, quanto a certeza científica no estabelecimento da filiação. (DIAS, 

2010, p. 363)  

 

 Para que o afeto dessas relações seja um sentimento apto a gerar uma entidade 

familiar, é necessário que o direito possa analisá-lo de forma objetiva. Dessa forma, esse afeto 

não pode ser fugaz e frívolo, mas tem que ser duradouro e consistente. Como bem ensinam 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:  

 

Enfim, não é qualquer dedicação afetiva que se torna capaz de estabelecer um vínculo 

paterno-filial, alterando o estado filiatório de alguém. Para tanto, é preciso que o afeto 

sobrepuje, seja o fator marcante, decisivo daquela relação. (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p.612)  

 

O Direito e os seus aplicadores não possuem a capacidade de apurar a natureza e a 

profundidade de sentimentos como o afeto. Para que ocorra a justa e correta aplicação da lei no 

caso concreto, é preciso que as circunstâncias que envolvem o caso sejam reduzidas a aspectos 

objetivos e facilmente apuráveis. Por conta disso, para que ocorra o reconhecimento de 

vínculos socioafetivos, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, as relações baseadas no 

afeto devem ser dotadas de três características, quais sejam o nome, o trato e a fama, sendo que 

nem todas precisam estar, necessariamente, presentes.  

A característica do nome diz respeito ao fato de a pessoa utilizar o mesmo nome de 

família que seus pais e ser reconhecida socialmente por esse nome. Já o trato relaciona-se com 

o tratamento dispensado pelos pais em relação ao filho- ou seja, os pais criaram e tratam o 

indivíduo como filho, além de apresentá-lo dessa maneira para a sociedade-, e do filho em 

relação aos pais- o indivíduo trata os pais como se assim o fossem, e os apresenta para a 

sociedade como seus pais-. Além disso, há a característica da fama, segundo a qual a pessoa é 

reconhecida como sendo pertencente àquela família pela sociedade como um todo. De acordo 

com Maria Berenice Dias:  

 

Para o reconhecimento da posse do estado de filho, a doutrina atenta a três aspectos: 

(a)tractus- 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 
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pais. Trata-se de conferir à aparência os efeitos de verossimilhança que o direito 

considera satisfatória. (DIAS, 2010, p. 363) 

  

Era constante alvo de discussão na doutrina e na jurisprudência o entendimento de 

qual vínculo deveria prevalecer nos casos em que houvesse mais de um, o biológico e 

o socioafetivo. As decisões oscilavam ora pela primazia hierárquica do vínculo biológico, ora 

do vínculo socioafetivo. De acordo com Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa:  

 

A corrente que vinha se consolidando no Superior Tribunal de Justiça levava em 

consideração quem tomava a iniciativa para postular, em juízo, a constituição do novo 

vínculo ou a desconstituição do existente: na ação negatória de parentalidade proposta 

pelo pai registral ou por seus herdeiros, deveria prevalecer a socioafetividade; ao 

passo que, na ação de investigação proposta pelo filho, prevaleceria o laço biológico. 
Entretanto, no início de 2015, a 3ª Turma do STJ entendeu, por unanimidade, que o 

pai registral pode desconstituir a paternidade que não corresponda à verdade biológica 

em caso de vício do consentimento (erro) por ocasião do registro, mesmo após o 

convívio duradouro com incontroversa relação de afeto. (LUSTOSA; SCHREIBER, 

2016, p. 6)  

 

Entretanto, o STF tornou obsoleta tal discussão ao proferir em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 898060, com repercussão geral reconhecida, decisão histórica no sentido 

de que ambos os vínculos poderiam coexistir. Como esclarece a tese jurídica do ministro relator 

do citado julgado, Luiz Fux:   

 

‘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. ’ (FUX, Luiz, RE 

898060/SC, STF, 2016).  
 

O ministro relator ainda complementa em seu voto, para confirmação da tese acima 

citada:  

 

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 biológica e afetiva, a fim de prover a mais completa 
e adequada tutela aos sujeitos envolvidos. (FUX, Luiz, RE 898060/SC, STF, 2016)  

 

Um dos corolários dessa decisão do STF é a “Vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação” (STF, 2016), ou seja, não se deve considerar um 

vínculo de filiação como sendo mais importante para o indivíduo do que outro, nem uma 

espécie de filiação pode ter hierarquia superior à outra. Essa vedação se justifica na medida em 

que o contexto de formação de cada vínculo e a sua manutenção é sempre variável, não 

podendo, dessa forma, existir regras objetivas pré-concebidas para decidir qual vínculo deve 

prevalecer no caso concreto.  
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O Direito não pode ser um fim em si mesmo. O objetivo maior da ciência jurídica 

deve ser sempre tutelar a realidade de forma a garantir os melhores resultados para as pessoas. 

Dessa forma, as decisões concernentes à filiação devem levar em conta o melhor interesse das 

partes envolvidas, principalmente a criança e o adolescente que recebem especial proteção do 

Estado. Portanto, quando, para garantir o melhor interesse das partes envolvidas, não for 

possível a discussão sobre qual vínculo de filiação deve prevalecer, deve-se concluir que eles 

devem coexistir e produzir seus efeitos.   

A coexistência de duas espécies de filiação será a melhor solução quando ambas 

forem exercidas de maneira efetiva e forem pautadas no afeto. Para que todos os vínculos 

existentes sejam merecedores de reconhecimento jurídico e aptos a produzirem todos os seus 

efeitos é necessário que todos os pais ou mães tenham exercido a “paternidade responsável” 

(art. 226 CRFB/88), dessa forma, o direito irá corresponder à realidade social, estendendo-lhe 

sua proteção, garantindo, dessa forma, o melhor interesse dos pais e dos filhos. Assim se 

pronuncia o Ministro Luiz Fux, no seu voto do RE 898060:  

 

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. (FUX, Luiz, RE 

898060/SC, STF, 2016)  

 

Essa possibilidade de coexistência de diferentes vínculos de filiação resultou, 

portanto, na inserção, no Ordenamento Jurídico brasileiro, do instituto da multiparentalidade, 

ou pluriparentalidade. Esse instituto é inovador na medida em que rompe um dos principais 

paradigmas da formação tradicional das famílias, que é o da dualidade parental. A dualidade 

parental é uma das principais bases em torno da qual vários ramos do direito brasileiro foram 

concebidos. Dessa forma, essa ruptura gera várias consequências jurídicas, que ainda não foram 

previstas, e nem estão legalmente regulamentadas, mas que necessitam de especial atenção, 

tendo em vista quantidade de situações no caso concreto envolvendo a multiparentalidade. No 

entendimento de Luiz Fux:  

 

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). (FUX, Luiz, RE 898060/SC, STF, 

2016).  
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A multiparentalidade se caracteriza pela presença de múltiplos vínculos de filiação, 

no seu sentido estrito havendo mais de uma pessoa exercendo a função de pai ou de mãe, e, no 

seu sentido amplo, havendo mais de dois vínculos de parentalidade. Pode-se caracterizar 

a multiparentalidade da seguinte forma:  

 

A multiparentalidade é o novo fenômeno do Direito das Famílias que busca romper o 

paradigma até então estabelecido: a biparentalidade. Ela se traduz na possibilidade de 

cumulação das diversas fontes de parentalidade ou a duplicidade de uma delas na linha 

ascendente materna ou paterna de primeiro grau. Diferentes formas de parentalidade 

podem coexistir e a defesa de que uma é excludente da outra não mais se justifica 

numa sociedade que se intitula como democrática, plural e solidária. O 

reconhecimento jurídico da multiparentalidade busca pôr fim à arbitrariedade hoje 

existente no que diz respeito à prevalência de uma forma de parentalidade sobre a 

outra. (LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p. 5).  

 

Tal instituto é fruto das numerosas situações passíveis de ocorrer na realidade 

social, como, por exemplo, as famílias recompostas ou mosaico, as quais surgem quando ocorre 

o divórcio de um casal que tinha filhos, e, após o divórcio, uma das pessoas se casa novamente. 

A multiparentalidade será observada nesse caso, se, tanto os pais que se divorciaram, quanto a 

pessoa com quem se contraiu segundo matrimônio, exercerem a parentalidade efetiva e afetiva. 

Essa é a situação mais corriqueira ao se tratar da multiparentalidade, tendo em vista que a 

quantidade de divórcios realizados só aumenta, e que também ocorre quando há a dissolução 

de União Estável de um casal que tinha filhos.  

Por ser um fato comum na sociedade, o direito nacional já fez algum esforço para 

se adaptar a essa realidade. Um exemplo disso, é a atualização da Lei 6.015/73 (Lei de Registros 

Públicos), realizada pela Lei 11.924/09, que, em seu artigo 57 § 8o, agora permite que enteados 

averbem ao seu nome o sobrenome da madrasta ou padrasto, quando houver justo motivo e 

anuência por parte deles. Nos dizeres da lei:   

 

Art. 57, § 8o O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 

2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, 

desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. 

(BRASIL, 1973)  

 

Além disso, podem levar à multiparentalidade as técnicas de reprodução 

assistida, nas situações em que tanto o doador do material genético, quanto as pessoas que 

requereram essa doação, exercem papéis parentais na vida da criança. Nesse caso, haverá a 

coexistência do vínculo biológico com o socioafetivo. É importante ressaltar, que, nem sempre, 

as técnicas de reprodução assistida levarão à multiparentalidade. Para que isso ocorra deve-se 

levar em conta a vontade do doador do material genético de exercer algum papel na vida da 
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pessoa que será gerada, pois, de outra forma, se todas as doações de material genético fossem 

ensejadoras, indiscriminadamente, de multiparentalidade, isso poderia desencorajar os 

doadores, dificultando o processo. Como explica Marcia Beani no seu artigo 

“Multiparentalidade e seu reflexo no Direito Sucessório”:  

 

Como se não bastasse, Flávio Tartuce (2016) aponta, ainda, a preocupação acerca da 

aplicação da tese da multiparentalidade para os casos de reprodução 

assistida heteróloga, hipótese que poderá gerar efeitos e consequências jurídicas aos 

doadores de material genético, tornando, tal método impraticável. (POIANI, 2018).  

 

Outra hipótese possivelmente causadora da multiparentalidade é a união 

homoafetiva. Essa situação geralmente tem como consequência a multiparentalidade em seu 

sentido estrito, pois há a presença de mais de uma pessoa exercendo a função de pai ou de mãe, 

lado outro, não há a configuração de mais de dois vínculos de parentalidade, fato que não rompe 

com a dualidade parental.  

Uma importante realidade causadora da multiparentalidade é a chamada adoção à 

brasileira. Como se extrai do seu nome, é uma situação muito comum no Brasil e ocorre quando 

uma pessoa ou um casal acolhem uma criança em sua casa, sem realizar nenhum tipo de 

procedimento legal, e a criam e educam como se fossem seus pais, configurando as 

características do nome, trato e fama. Nesse caso, se a criança mantenha em concomitância 

vínculos com a sua família adotiva e a família biológica, será configurada a multiparentalidade. 

É importante fazer ressalva de que a multiparentalidade não ocorre, em princípio, nas adoções 

regulamentadas por lei, que ocorrem após a realização de processo judicial e registro, pois essas 

situações levam ao rompimento das relações da criança com seus pais biológicos. Nas palavras 

de Anderson Schreiber, no seu artigo “STF, Repercussão Geral 622: multiparentalidade e seus 

efeitos”:  

 

A indagação é relevante especialmente quando se pensa naquelas “adoções” feitas 
sem atos jurídicos formais, por meio do simples acolhimento no lar – situação que é 

tão frequente no Brasil que foi batizada pelos juristas com o nome sintomático de 

adoção “à brasileira”. Nesses casos, adoção e paternidade socioafetiva, embora 

correspondam a institutos jurídicos distintos, confundem-se na realidade dos fatos, de 

modo que disciplinas jurídicas diversas podem gerar inconsistências injustificadas no 

que tange aos efeitos produzidos sobre o dado real. (SCHREIBER, 2017)  

 

Não é possível estabelecer de forma taxativa todas as situações causadoras 

da multiparentalidade, pois não se pode prever as mudanças que ocorrerão na sociedade e as 

diferentes entidades familiares que surgirão e serão acolhidas pelo direito. Um exemplo de 

entidade familiar que está surgindo e ganhando espaço de discussão na sociedade e na ciência 

jurídica é aquela fruto do poliamor, quando mais de duas pessoas estabelecem relacionamento 
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amoroso entre elas. Caso essas pessoas queiram ter filhos para todas exercerem a função de pai 

ou mãe, a criança terá mais de dois vínculos de parentalidade, restando configurada 

a multiparentalidade.  

Essas situações se tornam cada vez mais corriqueiras e demandam uma 

normatização por parte do Estado, tendo em vista que todas as regras concernentes ao Direito 

das Famílias têm como paradigma a dualidade parental, não sendo possível que tenham 

aplicabilidade plena nas situações de pluralidade de vínculos parentais, como nos casos da 

responsabilidade familiar de cunho patrimonial, a qual tem como maior exemplo o dever de 

prestar alimentos, e nos aspectos sucessórios entre ascendentes e descendentes.   

Percebe-se, assim, que essa falta de normatização da multiparentalidade, que ainda 

perdura no Ordenamento Jurídico nacional, deixa essas famílias desprotegidas e causa sérios 

problemas de ordem prática, que demandam soluções rápidas e eficazes. Além disso, essa 

inércia legislativa infringe os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito das Famílias, 

principalmente o da Dignidade da Pessoa Humana, tendo em vista que a falta de proteção da 

família multiparental impede que seus integrantes concretizem seus direitos e desenvolvam sua 

personalidade de maneira plena. Com bem explana Luiz Fux em seu voto:  

 

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. Na doutrina brasileira, encontra-se a valiosa 

conclusão de Maria Berenice Dias, 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. 19 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. (...) Tanto é este o 
caminho que já há a possibilidade da inclusão do sobrenome do padrasto no registro 

do enteado” (FUX, Luiz, RE 898060/SC, STF, 2016).  

 

Como o entendimento do STF pela possibilidade de existência de diversos vínculos 

parentais é recente, não se sabe quais serão as suas consequências, portanto, é importante que a 

doutrina e a jurisprudência ponderem sobre os efeitos que esse entendimento causará no 

Ordenamento Jurídico nacional, principalmente no que diz respeito ao Direito das Famílias e 

Sucessões, já que ambos são essenciais para a manutenção da dignidade nas relações familiares 

e em sociedade.   

 

3.2 Tratamento Dispensado aos Vínculos Multiparentais 
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É de suma importância a definição de quais serão os efeitos decorrentes da 

declaração da concomitância de vínculos parentais, tendo em vista que 

a multiparentalidade rompe paradigmas muito enraizados na sociedade, a qual, quando se trata 

da noção de família, pode ter noções ainda muito tradicionais e pouco progressistas. Além do 

fato de a aplicabilidade desse instituto ser complexa, já que as leis pátrias foram confeccionadas 

para abarcar situações de biparentalidade ou monoparentalidade.  

Muitos doutrinadores entendem que o reconhecimento desse tipo de vínculo 

acarreta todas as consequências próprias de qualquer vínculo de filiação, por motivos de justiça 

social e concretização das ordens constitucionais de isonomia e dignidade. Como evidencia 

Maria Berenice Dias:  

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 o filho desfruta 
de direitos com relação a todos. Não só no âmbito do direito das famílias, mas também 

em sede sucessória. (DIAS, 2010, p.367).  

  

A CRFB/88, em seu artigo 227, § 6º, e na mesma sintonia o CC/02, em seu artigo 

1.596, vedam a diferenciação no tratamento dos filhos, independentemente da sua origem. Nas 

palavras da lei: “Art. 1.596. 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, CC/02). Dessa forma, os filhos advindos de quaisquer vínculos 

de filiação fazem jus aos mesmos direitos e possuem as mesmas obrigações. 

Essa vedação legal de diferenciação dos filhos, por certo, se aplica ao vínculo 

socioafetivo, que possui a mesma importância frente ao Ordenamento Jurídico, e, portanto, deve 

ser dotado de todos os efeitos decorrentes das outras formas de filiação. A igualdade de 

tratamento do parentesco socioafetivo em relação às outras formas de filiação é a única maneira 

possível de se proceder de uma maneira constitucionalmente viável, com vistas a concretizar 

os princípios basilares da CFRB/88 e do Direito das Famílias, quais sejam dignidade da pessoa 

humana, solidariedade, entre outros já tratados anteriormente. 

 Dessa forma, fica instituído, pelo enunciado 6 do IBDFAM: “Do reconhecimento 

jurídico da filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à autoridade 

parental. ” (BRASIL, IBDFAM). Da mesma maneira se manifesta Maria Berenice Dias: 

 

O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva produz todos os 

efeitos pessoais e patrimoniais que lhes são inerentes. O vínculo de filiação 

socioafetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco socioafetivo para 

todos os fins de direito, nos limites da lei civil. Se menor, com fundamento no 
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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, 2010, p. 365). 

 

Entretanto, após a decisão do STF, que possibilita a ocorrência da 

multiparentalidade, surgiram questões ainda mais complexas e diversas das situações antes 

reguladas pelo Direito. Isso ocorre, pois, nessas situações, os vínculos socioafetivos irão 

coexistir com os biológicos e seus efeitos terão que ser compatibilizados para que não 

constituam ônus excessivo para os envolvidos, nem  bônus injustos.  

Dessa maneira, cumpre questionar: quando o vínculo socioafetivo reconhecido 

coexistir com um vínculo biológico, ambos produzirão seus efeitos plenos? Essa discussão pode 

gerar polêmicas, principalmente no que tange aos efeitos patrimoniais ocasionados pela 

multiparentalidade, especialmente no que tange à obrigação de prestar alimentos e à divisão de 

bens para fins sucessórios, que são matérias sensíveis nas ações cíveis. 

Antes mesmo de o STF proferir a citada decisão, o IBDFAM, no IX Congresso 

Brasileiro de Direito de Família aprovou, entre outros, o seguinte enunciado: “Enunciado nº 9 

do IBDFAM: A multiparentalidade gera efeitos jurídicos”. Essa afirmação deixa claro que o 

Direito das Famílias já reconhecia e admitia a existência dos vínculos multiparentais, tanto que 

estes estavam aptos a produzirem efeitos jurídicos. Entretanto, o enunciado possivelmente 

gerou mais dúvidas do que sanou, pois careceu de precisar quais são esses efeitos jurídicos. 

Uma explicação mais clara se fazia necessária, tendo em vista que o Ordenamento Jurídico é 

um sistema interligado, e que, como tal, os institutos dos seus variados ramos refletem uns nos 

outros, gerando inúmeros efeitos jurídicos. Dessa forma, ainda pairavam dúvidas se os vínculos 

pluriparentais teriam consequências patrimoniais plenas. 

O STF, no julgamento do histórico Recurso Extraordinário de número 898060/SC, 

que introduziu a pluriparentalidade no Direito nacional, não teceu muitas considerações acerca 

das consequências patrimoniais advindas desse vínculo. O debate priorizou as reflexões 

principiológicas sobre a constitucionalização do Direito Civil e efetivação da Dignidade da 

Pessoa Humana, como fica claro na ementa do recurso: 

 

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 
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ORDENAMENTO JURÍDICO - POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO 

DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉ -CONCEBIDOS. 

ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES 

FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3 º, CRFB) E FAMÍLIA 

MONOPARENTAL (ART. 226, § 4 º, CRFB).VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E 

HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6 º, 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, § 7 º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A CASOS 

SEMELHANTES.  

 

A tese do julgado do RE 898060/SC deixa transparecer que quando coexistirem os 

vínculos socioafetivo e o biológico, o seu reconhecimento gerará efeitos jurídicos próprios: “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”. (BRASIL, RE 898060/SC, STF, 2016). Entretanto, ainda cabe questionamento sobre 

quais seriam esses ‘efeitos jurídicos próprios’ do reconhecimento desses vínculos. Essa 

expressão pode ser interpretada no sentido de que se produzirão os efeitos que cada vínculo 

individualmente causa, ou que a concomitância de vínculos gera efeitos diversos, próprios desta 

situação.  

A reflexão acerca dessas dúvidas e a determinação dessas consequências é de suma 

importância, tendo em vista que o posicionamento do STF deixou a questão aberta a muitas 

interpretações divergentes e que as situações no caso concreto estão transcorrendo, e, 

impreterivelmente, irão demandar a solução de problemas que não têm respostas. Na opinião 

de Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa, no artigo “Efeitos Jurídicos da 

Multiparentalidade”: 

 

Cumpre notar, todavia, que o admirável precedente não chegou a jogar uma pá de cal 

sobre todas as polêmicas em torno da multiparentalidade. O próprio julgamento e a 

análise da tese aprovada, ao final, não se mostraram muito coesos, com propostas 

antagônicas e algumas reviravoltas, a revelar que a visão do tema entre os Ministros 

não é necessariamente unívoca (SCHREIBER; LUSTOSA, 2016.p. 3). 

 

Ademais, pode-se considerar que a resistência da jurisprudência em definir os 

efeitos jurídico-patrimoniais dos vínculos multiparentais se deve a fatores culturais. Há muito, 

a ideia de família vem sendo construída ao redor da noção de dualidade parental, ou seja, para 

a maior parte da sociedade, cada indivíduo pode ter no máximo duas figuras exercendo as 

funções paternas ou maternas. Por conta disso, a extensão aos vínculos pluriparentais do mesmo 

tratamento jurídico dado aos vínculos biparentais ou monoparentais pode causar reações 
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negativas na população, sobretudo porque daria aos múltiplos pais e seus filhos todos os direitos 

patrimoniais conferidos pela lei. 

Isso ocorre, porque as discussões acerca de aspectos jurídicos relacionados ao 

patrimônio são mais delicadas, tendo em vista que gera reflexos mais concretos na vida das 

pessoas. A possibilidade da multiparentalidade pode restringir alguns direitos de certa forma – 

como ,por exemplo, o reconhecimento de um vínculo de paternidade que anteriormente não 

seria considerado como tal faz com que os outros herdeiros desse pai tenham seus direitos 

sucessórios revistos e reduzidos-, e, por outro lado, pode gerar novas obrigações- o 

reconhecimento de novo vínculo de parentalidade pode gerar mais encargos alimentares para 

pais, mães ou filhos. Como bem apontam Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa: 

 

Há, ademais, uma forte resistência cultural à superação do paradigma da sacralidade 

da família nuclear – constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos –, pululando 

controvérsias em torno dos requisitos necessários para a constituição de novos 

vínculos de parentalidade sem exclusão dos laços então existentes, notadamente 

naquelas situações em que o pedido de reconhecimento do vínculo parental surge no 

âmbito de ação proposta com vistas à aplicação de efeitos puramente patrimoniais, em 
especial o reconhecimento de direito à herança após a abertura da sucessão. 

(SCHREIBER; LUSTOSA, 2016, p.4.). 

 

Aliada a isso, há, também, a questão de os juízes terem conferido 

status de filiação socioafetiva para relações pessoais que não gozavam das características 

necessárias. Essa banalização do vínculo socioafetivo –que, como já dito anteriormente, precisa 

de trato, fama e nome para ocorrer-, pode acarretar problemas futuramente envolvendo 

a multiparentalidade, tendo em vista que esta é decorrência direta da socioafetividade. Nesse 

sentido, se posicionam Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa:  

 

Identifica-se na jurisprudência, todavia, certa resistência à admissão de efeitos plenos 

à filiação socioafetiva. Tal resistência pode ser explicada por dois fatores: primeiro, 

certa relutância cultural em admitir que o filho socioafetivo desfruta da mesma 

importância que o filho biológico na família (tal como sucedia, outrora, com os filhos 

ditos ilegítimos); segundo, porque a prática forense revelou, nos últimos anos, uma 
certa banalização do reconhecimento da socioafetividade, descuidando-se, no ímpeto 

de proteger a criança e o adolescente no caso concreto, de um rigor técnico na 

investigação dos requisitos necessários para a constituição do vínculo parental. 

Conquanto se afigura compreensível, nesse cenário, a tendência de certas cortes a 

restringir a eficácia jurídica dos laços socioafetivos atribuindo-lhes apenas alguns 

efeitos decorrentes da parentalidade, tal solução não se coaduna com a Constituição. 

(LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p.10)  

 

Apesar dos aspectos nebulosos da decisão do STF, a interpretação mais coerente e 

justa do ponto de vista constitucional é no sentido de que, na hipótese de ocorrência da 

multiparentalidade, todos os vínculos de filiação reconhecidos deverão ser dotados de todos os 
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efeitos jurídicos que possuiriam quando existentes de maneira singular. Essa é a interpretação 

mais adequada tendo em vista a vedação constitucional de diferenciação entre os filhos, além 

de respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e afeto. Por essa 

interpretação, optou Márcia Beani Poiani, no artigo “Multiparentalidade e seu reflexo no Direito 

Sucessório”: 

 

Com base na tese fixada pelo STF, não restam dúvidas de que o entendimento desta 

Suprema Corte segue no sentido de que a multiparentalidade acarreta efeitos e garante 

o direito à sucessão, pois declara, expressamente, que a filiação socioafetiva 
concomitante com a filiação biológica produz consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais. (POIANI, 2017). 

 

A carência de discussão sobre os possíveis efeitos do reconhecimento 

da multiparentalidade gera uma insegurança jurídica para os principais interessados no assunto, 

quais sejam os ascendentes, descendentes e familiares, tendo em vista que 

as consequências legais, mais especificamente as patrimoniais no âmbito das responsabilidades 

familiares e de cunho sucessório, podem ser inúmeras e, impreterivelmente terão que ser objeto 

de discussão judicial, tendo em vista que seus fatos geradores são situações que, 

invariavelmente, irão ocorrer na sociedade e produzirão efeitos jurídicos.  

Os ramos do Direito de Famílias e Sucessões estão intimamente ligados, tendo em 

que vista que as normas sucessórias partem dos pressupostos de parentesco definidos no direito 

das famílias. O Direito das sucessões regulamenta o destino dos bens do autor da herança para 

depois da sua morte. Além disso, as normas sucessórias têm pretensão de personificar a vontade 

do de cujus e, portanto, legar seu patrimônio para as pessoas com as quais ele teria mais 

vínculos de afetividade, ou seja, seus familiares. Sendo assim, ao se alargarem as possibilidades 

de filiação, as consequências patrimoniais sucessórias são infinitas, tendo em vista que 

descendentes são tidos como herdeiros legítimos e necessários, assim, como ascendentes.   

Além disso, há, no Direito das Famílias, obrigações decorrentes dos vínculos 

parentais, como a obrigação de alimentos dos ascendentes em favor dos descendentes, e destes 

em favor daqueles. Ao se alargarem as possibilidades de filiação, também se expandirá essa 

responsabilidade, que assume caráter tão essencial no Direito das Famílias, que está 

intimamente relacionada com a Dignidade da Pessoa Humana.  

Percebe-se, portanto, a importância de se discutir a maneira como a jurisprudência 

tratará os vínculos socioafetivos que compõem a situação de multiparentalidade, e as 

consequências jurídicas que refletirão no Direito das Sucessões e das Famílias, já que ambos 

são essenciais para a manutenção da dignidade nas relações familiares e em sociedade. 
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3.3 Tratamento mais adequado a ser dispensado a esses vínculos de acordo com a CF/88 

e os princípios do Direito das famílias 

 

A partir das modificações que o instituto da família sofreu para se atualizar às 

evoluções sociais ,e da atualização do Direitos das Famílias para que funcione de acordo com 

os mandamentos constitucionais de dignidade, igualdade, isonomia, afeto, solidariedade e 

proteção das parcelas mais vulneráveis da sociedade, constata-se que não se pode mais admitir 

que arranjos e vínculos familiares sejam estigmatizados e deslegitimados em razão de 

preconceitos e visões tradicionais e arcaicas de parcela da população. 

Desse modo, todas as formas de família devem ser protegidas e respeitadas com o 

mesmo zelo pelo Ordenamento Jurídico, entre elas, a família multiparental. Esse entendimento 

se torna imperativo uma vez que a família se tornou ambiente de realização do indivíduo, que 

se apoia nos seus familiares para buscar sua felicidade e dignidade. A família existe para servir 

ao indivíduo, e não o contrário.  

Feitas essas considerações, tem-se que todos os vínculos devem ter regulamentação 

judicial para que possam produzir seus efeitos de maneira plena e justa. O Ordenamento 

Jurídico não pode se olvidar de dirimir questões concernente ao Direito das Famílias por não 

serem regulamentadas por lei. Nesses casos de omissão legislativa, é preciso de que o Poder 

Judiciário aplique e interprete as leis existente de maneira sistemática, em consonância com 

CRFB/88, para que os problemas do caso concreto que demandam a sua atuação sejam 

solucionados. 

O mesmo ocorre com os vínculos multiparentais. Eles não são expressamente 

previstos na legislação nacional, mas foram reconhecidos na esfera jurídica por força da 

jurisprudência. Essas decisões, entretanto, não foram claras a respeito de todos os efeitos que 

essa admissão acarreta. Portanto, é necessário que se considerem as regras e princípios basilares 

do Ordenamento Jurídico, quais sejam, aqueles advindos da CRFB/88, para que se encontre 

respostas para as questões que se colocam. 

4 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-PATRIMONIAIS DA MULTIPARENTALIDADE E 

A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DIREITO DAS FAMÍLIAS A ESSE 

FENÔMENO 

 

4.1 Consequências patrimoniais na obrigação de prestar alimentos. 
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Uma das demandas mais comuns no judiciário no que tange ao Direito das Famílias 

é a que envolve pensão alimentícia. Isso ocorre porque não é possível a manutenção de uma 

vida digna sem que se tenha capacidade mínima para adquirir insumos básicos de 

sobrevivência, como roupas, alimentação, medicamentos etc. Além disso, na atualidade, o 

conceito de vida digna está muito além de prover somente o estritamente necessário para 

sobreviver, consistindo isso sim em dar às pessoas a capacidade de viver com qualidade, de 

modo a incluir o acesso à educação, ao lazer etc. 

Garantir a vida digna das pessoas é uma obrigação que demanda a solidariedade da 

sociedade, que é um dos objetivos da nação brasileira, de acordo com o artigo 3º, inciso I da 

CRFB/88. Inicialmente é um dever do Estado, que deve prezar pela vida digna de todos os seus 

cidadãos, especialmente daqueles que são destinatários de proteção constitucional especial, 

como as crianças, adolescentes e idosos. Entretanto, o Estado não consegue encarregar-se 

integralmente da manutenção da vida de todos os seus cidadãos. Dessa maneira, a família, como 

base da sociedade, de acordo com o que dispõe o artigo 226 da CRFB/88, assume importante 

papel na garantia da vida digna dos seus membros. Dessa maneira explicita Maria Berenice 

Dias: 

 

Todos têm direito de viver, e viver com dignidade. Surge, desse modo, o direito a 

alimentos como princípio da preservação da dignidade humana (CF 1º, III). Por isso, 

os alimentos têm natureza de direito da personalidade, pois asseguram a 

inviolabilidade do direito à vida, à integridade física. Inclusive, foram inseridos entre 

os direitos sociais (CF 6º). (DIAS, 2010, p.502). 

 

Dessa forma, a obrigação alimentar entre os membros de uma família surge como 

um desdobramento dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, e, principalmente, da 

Solidariedade familiar, nas palavras de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: “Vislumbra-se, 

pois, na obrigação alimentar uma decorrência da solidariedade familiar que deriva, como visto, 

da própria solidariedade social, constitucionalmente afirmada. ” (2017, p.705). Tem-se essa 

obrigação como repercussão do princípio da solidariedade, pois a família deve ser um ambiente 

de efetivação dos direitos da personalidade do indivíduo, sendo a felicidade e a dignidade de 

cada membro o objetivo da convivência familiar.  

A família existe e é protegida pelo Estado para auxiliar o indivíduo. Os seus 

integrantes devem se ajudar e se proteger, razão pela qual a obrigação de prestar alimentos é 

recíproca, ou seja, existe no dever dos ascendentes para com os descentes e vice-versa, como 

dispõe a seguinte regra do CC/02: “Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco 

entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos 
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em grau, uns em falta de outros.” (BRASIL, 2003), além de englobar, também, os parentes 

colaterais. Nas palavras de Maria Berenice Dias: 

 

A fundamentação do dever de alimentos se encontra no princípio da solidariedade, ou 

seja, a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentalidade que ligam as pessoas 

que constituem uma família, independentemente do seu tipo: casamento, união 
estável, famílias monoparentais, homoafetivas, socioafetivas (eudemonista), entre 

outras. (DIAS, 2010, p.503). 

 

Ao se tratar dos vínculos multiparentais, essa justificação da obrigação de pagar 

alimentos no princípio da solidariedade se torna mais relevante, pois, geralmente uma das 

relações de filiação será socioafetiva, sendo assim, os fatores que entrelaçam o filho ao pai ou 

mãe socioafetivos são primordialmente o afeto e a solidariedade. Esses sentimentos, são 

internalizados e regulamentados no Direito das Famílias como princípios, gerando dessa forma, 

direitos e obrigações para as partes envolvidas. Sendo assim, o sentimento de solidariedade e 

afeto que geraram o vínculo socioafetivo que compõe a relação multiparental faz surgir a 

obrigação alimentar para os pais socioafetivos. O surgimento dessa obrigação fica bem 

explicado pelo seguinte ensinamento de Paulo Lôbo, no seu artigo “Princípio da Solidariedade 

Familiar”: 

 

Há solidariedade quando há afeto, cooperação, respeito, assistência, amparo, ajuda, 

cuidado; o direito os traz a seu plano, convertendo-os de fatos psicológicos ou 

anímicos em categorias jurídicas, para iluminar a regulação das condutas. Cada uma 

dessas expressões de solidariedade surge espontaneamente, nas relações sociais, como 
sentimento. Mas o direito não lida com sentimentos e sim com condutas verificáveis, 

que ele seleciona para normatizar. Assim, o princípio da solidariedade recebe-os como 

valores e os transforma em direitos e deveres exigíveis nas relações familiares. 

(LÔBO, Paulo, 2011, p.5) 

 

Não há na lei nenhuma regulamentação sobre a obrigação e o direito de alimentos 

nas hipóteses de pluriparentalidade. Porém, fazendo-se uma interpretação sistemática do 

Ordenamento Jurídico nacional, levando-se em conta a tábua axiológica constitucional, além 

de aplicar as diretrizes que vêm sendo apontadas pela jurisprudência, no sentido de que todos 

os vínculos produzem efeitos jurídicos plenos, há de se considerar que a obrigação alimentar 

surge no âmbito de todos os vínculos. 

 De acordo com a vedação constitucional de diferenciação entre os filhos por conta 

da origem do vínculo de filiação (art. 227, § 6º), além das decisões jurisprudenciais, com 

destaque para o STF e STJ, no sentido de que não há hierarquia entre os vínculos, e de que não 

há vínculo de segunda categoria ou vínculo com reflexos parciais, deve-se concluir que, em 

uma situação de multiparentalidade, todos os pais/mães são obrigados a prestar alimentos em 

favor do filho, sendo o inverso, também, verdadeiro, ou seja, o filho com múltiplos pais/mães, 
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também fica obrigado a prestar alimentos em favor de todos eles. Nas palavras de 

Anderson Schreiber e Paulo Franco Lustosa: 

 

Reconhecida a multiparentalidade, um de seus corolários é o dever de alimentos. 

Convém recordar que, embora a experiência jurisprudencial geralmente reconheça a 

filiação socioafetiva como forma de proteger os filhos, também os filhos têm o dever 
de ampararem os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, CRFB), incluindo 

o dever de alimentos. (LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p.10). 

 

Além disso, é importante ressaltar que, ao se submeter aos vínculos de filiação, o 

filho fica associado a toda a árvore genealógica dos seus pais, tornando-se parente dos parentes 

dos seus pais. Essa situação de parentesco, muitas vezes, pode levar ao surgimento da obrigação 

e do direito de prestar alimentos. Sendo assim, pode ocorrer de o filho ser demandado a prestar 

alimentos para os ascendentes de todos os seus pais, para os outros filhos de todos os pais, ou 

seja, seus irmãos (germanos ou unilaterais) e para os parentes colaterais até o 4º grau. Nessas 

situações, o inverso também é verdadeiro, sendo que o filho também terá direito a demandar 

alimentos em face de todas as pessoas citadas. Essa situação está disposta no artigo 1697 do 

CC/02: “Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a 

ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. ” (BRASIL, 

2002). 

Essas consequências são bem resumidas no artigo de Anderson Schreiber e Paulo 

Franco Lustosa: 

 

Assim, pode ocorrer que um pai proponha ação de reconhecimento de paternidade 

socioafetiva, cumulada com alimentos, obrigando o filho socioafetivo, eventualmente, 

a pagar mais de uma pensão aos seus múltiplos pais. Além disso, não se deve perder 

de vista que, constituído um vínculo de filiação pela socioafetividade, os parentes do 

novo pai ou da nova mãe tornam-se parentes do filho socioafetivo até o quarto grau. 

Em outros termos, o filho ganha novos ascendentes e colaterais, em relação aos quais 

há o dever alimentar genérico decorrente do parentesco. (LUSTOSA; SCHREIBER, 

2016, p.10) 

 

É comum no judiciário, ações com o pedido de exoneração da obrigação de pagar 

alimentos, sejam ajuizadas pelo pai biológico- ao ser reconhecido o vínculo socioafetivo do 

alimentando com outro pai, o genitor entende que do outro pai deve ser a obrigação-, sejam 

ajuizadas pelo pai socioafetivo- quando o alimentando exerce o seu direito de investigar a sua 

origem biológica e tem seu vínculo com o pai biológico reconhecido, o pai socioafetivo alega 

que somente último vínculo reconhecido gera a obrigação de prestar alimentos. Entretanto, na 

decisão do STF, que autoriza a multiparentalidade, decidiu-se que tanto o vínculo biológico, 

quanto o socioafetivo, produzirão seus efeitos jurídicos próprios. Além disso, seria 
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inconstitucional permitir obrigações diferenciadas para cada pai, pois isso seria uma quebra da 

isonomia entre as formas de filiação.  

Dessa forma, caso o filho, com múltiplos vínculos de parentalidade, necessite de 

alimentos para sobreviver, todos os seus pais/mães são igualmente, obrigados a provê-los. Ou 

seja, o reconhecimento de mais de dois vínculos de filiação (biológicos e socioafetivos) faz com 

que a obrigação alimentar, nesses casos, seja concorrente entre os múltiplos pais, e não 

excludente em razão do reconhecimento de novos vínculos. Vejamos: 

 

Mesmo quando comprovada por exame de DNA a inexistência de filiação biológica, 

os tribunais têm negado pedidos de exoneração de pensão alimentícia, formulados em 

antecipação de tutela nas ações negatórias de paternidade, à vista da possibilidade de 

existência de vínculo socioafetivo. Sendo os alimentos decorrência do princípio da 

solidariedade familiar, são devidos independentemente da origem do vínculo. Parte 

da doutrina brasileira sugere que a obrigação alimentar do parente socioafetivo é 

subsidiária em relação à obrigação do parente biológico, assertiva esta que não 

encontra, na tábua axiológica da Constituição, fundamento que a justifique. Há 

concorrência, sem qualquer ordem preferencial, da obrigação alimentar do pai 
registral, do pai biológico e do pai socioafetivo. (LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, 

p.10). 

 

Pode-se ter a ideia de que um filho com múltiplos vínculos parentais seria 

privilegiado a ponto de receber integralmente alimentos de todos os pais, situação que resultaria 

em forte quebra da isonomia.  Entretanto, se a questão for tratada com a devida aplicação dos 

institutos do Direito das Famílias concernentes à obrigação alimentícia, o fato de os múltiplos 

pais terem obrigação concorrente de prestar alimentos ao filho não implicará em bônus 

excessivo para a criança. 

Inicialmente, é importante ressaltar que a obrigação de prestar alimentos não é 

solidária do ponto de vista obrigacional. É regra consumada no direito brasileiro o entendimento 

de que a solidariedade não se presume, mas, somente, decorre de previsão legal, ou da vontade 

das partes ao estabelecer uma obrigação entre si. Essa regra está presente no artigo 265 do 

CC/02: “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. ” 

(BRASIL. 2002).  

Conforme esse entendimento, manifestam-se Nelson Rosenvald e Cristiano 

Chaves: “Assim, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, em razão da 

ausência de previsibilidade legal, a obrigação de prestar alimentos não é solidária. ” (2017, p. 

568). Tendo em vista que não há nenhuma lei estabelecendo a solidariedade nas obrigações 

alimentícias em geral (com exceção daquelas devidas em favor dos idosos, que são solidárias, 

por força de previsão do Estatuto do Idoso), deve-se concluir pela não aplicação da regra da 

solidariedade nos alimentos dos vínculos multiparentais. 
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Em consonância com a não aplicação das regras da solidariedade, tem-se que a 

obrigação alimentar é divisível, pois pode ser repartida sem que a sua substância seja 

prejudicada. Dessa forma, os alimentos podem ser divididos entre os seus vários devedores e 

ainda mantêm a sua natureza de verba necessária para a sobrevivência do alimentando.  

Dessa forma, na hipótese de alimentando que possui múltiplos vínculos parentais, 

seria mais aconselhável utilizar os mesmos entendimentos aplicáveis nos casos de ascendentes 

que pleiteiam alimentos dos seus vários descendentes- um pai que pretende alimentos em face 

dos seus vários filhos por exemplo-. Portanto, em situação de multiparentalidade, a obrigação 

alimentar dos pais em relação ao filho será dividida de acordo com a possibilidade econômica 

de cada pai/mãe, que responderão de maneira proporcional às suas condições. A obrigação 

dessas pessoas é complementar, sendo que as prestações economicamente proporcionais devem 

se somar para resultar no montante necessário a sobrevivência do alimentando.  

4.2 Consequências sucessórias  

 

Assim como todas as matérias jurídicas, o Direito das Sucessões evoluiu para se 

adequar aos princípios e objetivos constitucionais, também sofrendo, dessa forma, 

modificações pela constitucionalização do Direito Civil. Esse fato significa que todas as regras 

e atos jurídicos devem, a partir da CRFB/88, ter como objetivo precípuo a manutenção da 

dignidade dos indivíduos, por força de aplicação de um dos fundamentos da República 

brasileira, qual seja, a Dignidade da Pessoa humana. Nas palavras de Nelson Rosenvald e 

Cristiano Chaves de Farias: 

 

(...) qualquer norma jurídica no Direito das Sucessões exige, com muito mais vigor 

que em qualquer época anterior, a presença de fundamento de validade 
constitucional. 

Significa, pois, que todas as relações jurídicas, inclusive no âmbito sucessório, 

precisam estar funcionalizadas a partir da afirmação da dignidade de cada um dos 

partícipes dela. O raciocínio se justifica porque a pessoa humana é o fim almejado 

pela tutela jurídica, e não o meio. (ROSENVALD; FARIAS, 2017, p. 46). 

 

Essas modificações são de grande relevância no Direito das Sucessões, pois esse é 

um ramo do direito altamente patrimonializado. Por esse motivo, era utilizado como 

instrumento de manutenção de noções arcaicas e excludentes existentes na ordem jurídica pré 

CRFB/88, como o fato de o ambiente familiar ser patrimonializado e hierarquizado. Em razão 

de o Direito das Sucessões estar intimamente relacionado com o Direito das Famílias, suas 

regras sofriam direta influência de conceitos excludentes e estigmatizantes, como a divisão dos 

filhos em legítimos e ilegítimos, de acordo com a sua origem. Sendo assim, o Direito das 



55 

Sucessões era aplicado de maneira a proteger o patrimônio do patriarca da família tradicional 

instituída pelo matrimônio. Como explicam Rosenvald e Cristiano Chaves: “No âmbito das 

relações particulares, o Direito das Famílias e o Direito das Sucessões sempre respiraram esses 

ares patrimonialistas, mais vocacionados à proteção do patrimônio do que da existência da 

pessoa. ” (2017, p. 46) 

O CC/02, a partir da constitucionalização do Direito Civil, procedeu à atualização 

das regras sucessórias de acordo com os novos preceitos fundamentais. Entretanto, o citado 

diploma legal não conseguiu abarcar todas as modificações sofridas na realidade social no que 

tange às sucessões. A conexão do Direito Sucessório com a formação da família exige que as 

suas regras acompanhem as modificações sofridas por este instituto. Portanto, a aceitação no 

Direito das Famílias da pluralidade de entidades familiares existentes, irá, de uma forma, ou de 

outra, gerar reflexos no Direito das Sucessões. Dessa forma, seria necessário que ambos os 

ramos do direito fossem tratados de maneira conjunta e coerente. 

Uma das deficiências na atualização do Direito das Sucessões, em consonância com 

as modificações do Direito das Famílias, diz respeito à falta de regulamentação da sucessão nas 

famílias que possuem vínculos multiparentais. Todas as regras sucessórias foram editadas sob 

o paradigma da biparentalidade, não sendo passíveis de serem aplicadas, prima facie, às 

situações de múltipla parentalidade. Como bem explicitam Nelson Rosenvald e Cristiano 

Chaves de Farias: 

 

O ponto de interseção, de convergência, existente entre o Direito das Famílias e das 

Sucessões precisa ser tratado conjuntamente, lembrando, por exemplo, que a 

admissibilidade da tese da pluripaternidade impõe uma adaptação da sucessão 

legítima (do descendente e do ascendente) e que a afirmação da liberdade de 

autodeterminação familiar existe uma nova dimensão legítima. (ROSENVALD; 

FARIAS, 2017, p.48) 

 

Entretanto, essa ausência de previsão legal de divisão de bens causa mortis no caso 

dos vínculos pluriparentais, não pode significar a obstrução do direito dessas pessoas à 

sucessão, pois tal omissão seria inconstitucional, uma vez que lesa a dignidade da pessoa 

humana, a isonomia e a solidariedade social. Além disso, a CRFB/88 elevou o direito à herança 

a status de Direito Fundamental, ao prevê-lo no seu artigo 5º: “XXX - é garantido o direito de 

herança”. (BRASIL, 1988). Assim sendo, esse direito deve ser garantido a todos, 

indistintamente, uma vez que configura elemento essencial para a formação da personalidade 

dos indivíduos.  

Isso posto, deve-se concluir que os vínculos pluriparentais são aptos a produzir 

efeitos sucessórios. Tais efeitos por sua vez, devem ser os mesmos que cada vínculo, na sua 
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singularidade, produziria normalmente, de forma a acatar a vedação constitucional de 

diferenciação dos filhos por conta da origem do seu vínculo e o posicionamento jurisprudencial 

no sentido de que não há hierarquia entre os vínculos de parentalidade e não existe filiação de 

segunda categoria ou parcial. 

Sabe-se que não existem leis regulamentando a sucessão nas famílias 

multiparentais, assim sendo, para que se efetivem os mandamentos constitucionais, é necessário 

que se adapte as regras já existentes a essa nova hipótese de formação familiar. Dessarte, por 

aplicação da isonomia, a conclusão mais coerente é a de que, ao se reconhecer a possibilidade 

de o indivíduo ter mais de duas pessoas exercendo as funções de pai/mãe, deve-se reconhecer 

também, que esse indivíduo terá pleno direito de concorrer à herança fruto de todos esses 

vínculos. Assim entendem Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: “No âmbito sucessório, o 

efeito decorrente é a pluri-hereditariedade. Ou seja, o filho que possui dois, ou mais, pais ou 

duas, ou mais, mães, terá direito à herança de todos eles, sem qualquer restrição indevida, que 

afrontaria a isonomia constitucional. ” (2017, p. 294). 

Essa conclusão, de que o filho com múltiplos pais receberá parte da herança de 

todos eles, porém, pode ser objeto de polêmicas discussões, principalmente nos casos em que 

o vínculo de parentalidade for reconhecido em relação a um pai ou mãe que já tinham filhos. 

Nesse sentido, pode-se alegar que o indivíduo estaria desfrutando de bônus exagerado, além de 

estar prejudicando os outros filhos, ao diminuir a quota parte da sua herança, levando a uma 

quebra da isonomia. Essa consideração, entretanto, não merece prosperar, uma vez que os 

direitos sucessórios, são, simplesmente, consequências naturais do reconhecimento de genuínos 

vínculos de filiação. Tendo em vista que as normas sucessórias buscam antecipar a vontade do 

de cujus, de forma a agraciarem, com o direito à herança, as pessoas mais próximas do seu autor 

e que, provavelmente, seriam beneficiadas de uma forma ou de outra, nada mais correto do que 

incluir todos os seus filhos na divisão. Como bem resumem Paulo Franco Lustosa e Anderson 

Schreiber: 

 

Ainda que possa soar inusitado, o fato de uma pessoa ter direitos sobre heranças de 

diversos ascendentes em primeiro grau não encontra obstáculo na ordem 

constitucional vigente. Assim, independentemente da origem do vínculo, o filho será 

herdeiro necessário e terá direito à legítima. Ter direitos sucessórios em relação aos 
pais biológicos e, ao mesmo tempo, em relação aos pais socioafetivos não ofende 

qualquer norma jurídica, ao contrário, apenas realiza a plena igualdade entre os filhos 

assegurada pela Constituição. (LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p.10) 

 

Tem-se, dessa forma, que os filhos com múltiplos laços de paternidade e/ou 

maternidade irão concorrer normalmente à herança de todos os seus pais, fazendo jus a todos 
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os direitos decorrentes da sua posição, como, por exemplo, o direito à legítima, pelo fato de 

serem herdeiros necessário, o direito de representação, entre outros. Assim como incorrerão em 

todas as obrigações.  

Entretanto, ao se reconhecer a multiparentalidade pela concomitância de vínculos 

biológicos e socioafetivos, é necessário proceder com cautela, para evitar que esse 

reconhecimento seja pleiteado estritamente com a finalidade, não de legitimar juridicamente 

uma situação que ocorre no caso concreto para que proteja a dignidade dos membros de uma 

família, mas sim de se alcançar vantagens estritamente patrimoniais. Sendo assim, o Judiciário 

deve analisar profundamente as demandas, de forma a não se banalizar o reconhecimento da 

multiparentalidade e não subverter as razões da sua existência. Assim se posicionam Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

No ponto, de nossa parte, vislumbramos que o tema exige cuidados e ponderações de 

ordem prática, para que não se banalize a pluripaternidade, tão somente com a 

intenção de angariar diversas heranças, o que geraria inconvenientes explícitos, como 

uma estranha possibilidade de estabelecimento da filiação para atender meramente a 

interesses patrimoniais. Com isso, poder-se-ia fragilizar o vínculo socioafetivo 
estabelecido, permitindo uma busca do vínculo biológico. (ROSENVALD; FARIAS, 

2017, p. 294) 

 

No mesmo sentido opinam Paulo Franco Lustosa e Anderson Schreiber: 

 

O direito ao reconhecimento da paternidade biológica – com todos os seus efeitos 

patrimoniais ou existenciais – não assume caráter de direito absoluto, sujeitando-se, 
como qualquer outro, à ponderação perante outros interesses constitucionalmente 

tutelados, como a solidariedade social e suas manifestações, dentre as quais a 

proibição de comportamento contraditório ou nemo potest venire contra factum 

proprium. (LUSTOSA; SCHREIBER, 2016, p.10) 

 

Ao se tratar da multiparentalidade, devem-se discutir também as questões acerca da 

divisão da herança do descente para os seus múltiplos ascendentes. Aplicando-se a regra da 

reciprocidade, tem-se que todos os pais do de cujus terão os mesmos direitos ao recebimento 

da sua herança, sem diferenciação em relação à origem do vínculo de filiação.  O CC/02 prevê 

que:  

 

Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente. § 1o Na classe dos ascendentes, o grau mais 

próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. § 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, Código Civil. 2003) 

 

Tem-se, dessa forma, que a divisão da herança entre os ascendentes do de cujus se 

dá por linhas sucessórias divididas entre linha paterna e linha materna. Nas hipóteses de 

dualidade parental, tendo o autor da herança os pais vivos, cada pai recebe a metade da quota 
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parte que lhes cabe. Enxergando-se de outra maneira, divide-se a parte que será legada aos 

ascendentes para quantos forem. Sendo assim, havendo mais de dois ascendentes, a herança 

deverá ser dividida tantas vezes quantos os ascendentes que existirem.  

Dessa forma, se formar-se-ão várias linhas de divisão da herança na linha 

ascendente. Entretanto, o § 2º do artigo 1.836 do CC/02 fala que, havendo igualdade em grau e 

diversidade em linha, a linha materna herda uma metade, cabendo a outra à linha paterna. Mas, 

como se proceder quando a pessoa, por exemplo, possuir dois pais e uma mãe? Metade da 

herança caberá a mãe, e a outra metade será dividida entre os pais? Essa saída não parece ser a 

mais correta do ponto de vista da isonomia e da solidariedade. Dessa forma, pode-se fazer uma 

aplicação sistemática desse artigo para que todos os ascendentes sejam contemplados da mesma 

maneira na sucessão dos seus descendentes. A melhor maneira para que isso ocorra é fazer a 

divisão na quantidade de linhas igual a de ascendentes de primeiro grau. E a partir daí procede-

se de maneira similar à que ocorre nos vínculos de dualidade parental. Havendo, somente, 

ascendentes do segundo grau em diante, divide-se a sua quota parte a partir das linhas a que 

pertencem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa produzida, pode-se concluir que o instituto das famílias vem 

sofrendo diversas modificações com o passar do tempo. Tendo em vista que as famílias são o 

espelho da sociedade, elas vão se desenvolvendo para se adequarem às evoluções sofridas e 

provocadas pelos seres humanos, respondendo assim, aos seus anseios. 

A modificação das famílias também leva à modificação do Direito das Famílias. O 

Direito tem a pretensão de corresponder à realidade fática que ele regulamenta. Entretanto, o 

caso concreto possui uma dinamicidade que a ciência jurídica não consegue acompanhar. Por 

conta disso, quando a matéria sofre modificações complexas, de maneira muito rápida, o Direito 

demora certo tempo para se atualizar, sendo o Direito das Famílias o maior exemplo dessa 

situação. 

Ao analisar o contexto histórico de evolução das sociedades, percebe-se que, 

inicialmente, as famílias eram tratadas de um ponto de vista muito prático, existindo para 

servirem a lógicas de dominação e desigualdade. A família servia a um propósito fora do 

indivíduo em si. Dessa forma, a família surgiu primeiramente para auxiliar em necessidades 

básicas como reprodução e sobrevivência, e posteriormente se tornou altamente hierarquizada 

e patrimonializada para manter uma concepção tradicional da sociedade; para, finalmente, 

evoluir e caminhar para a sua repersonalização, fenômeno que transfere o foco das famílias para 

o indivíduo em si e a efetivação da sua dignidade.  

Da mesma forma, caminhou o Direito das Famílias, que, a partir da sua 

constitucionalização, passou a admitir em seu bojo todas as formas de famílias existentes, 

conferindo a todas as pessoas a proteção especial da qual fazia jus somente a família instituída 

pelo matrimônio. 

Entre essas formas de famílias abarcadas pelo atualizado Direito das Famílias, 

encontra-se a família multiparental. Apesar de não sofrer regulamentação suficiente pelo direito 

brasileiro, esse arranjo familiar é situação cada vez mais comum na atualidade, demandando 

assim maior atenção do universo jurídico. 

O tratamento a ser dispensado à família multiparental é questão de alta 

complexidade, principalmente no que tange aos seus efeitos patrimoniais. Tendo em vista que 

a multiparentalidade consiste na coexistência de mais dois vínculos de filiação, questiona=se 

se todos esses vínculos produzirão efeitos jurídico-patrimoniais plenos. 

Para que se mantenha a aplicação do direito coerente com a tábua axiológica 

constitucional, deve-se concluir que os vínculos multiparentais merecem tratamento isonômico 
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em relação às outras formas de filiação, devendo, portanto, produzir todos os efeitos que os 

vínculos de dualidade parental produzem. Chega-se a essa conclusão por força da aplicação dos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, do afeto e da isonomia, além do 

respeito à regra constitucional a vedação de tratamento diferenciado dos filhos de acordo com 

a sua origem. 

A concessão de efeitos plenos aos vínculos multiparentais leva a situações, no caso 

concreto, que não ainda não possuem respostas expressas no Ordenamento Jurídico nacional, o 

qual foi construído a partir da lógica da dualidade parental. Entretanto, não se pode obstar a 

resolução dessas questões na espera da produção das normas, ainda mis ao se considerar a 

demora do sistema legislativo. Sendo assim, a discussão jurisprudencial e doutrinária acerca do 

tema se mostra essencial para a efetivação da dignidade dessas famílias. 

Duas questões de cunho patrimonial muito importantes que se colocam frente à 

possibilidade da multiparentalidade são a obrigação da prestação de alimentos entre parentes, e 

a divisão de bens para fins sucessórios. Tendo em vista a conclusão de aplicação integral dos 

direitos e deveres de qualquer vínculo de filiação à família multiparental, o que deve ocorrer 

nas matérias citadas é a adequação das regras dispostas nas leis e construídas na jurisprudência 

à situação de pluralidade de vínculos. 

No que tange aos alimentos, as leis concernentes às obrigações decorrentes do 

Direito das Famílias que envolvem prestações dos pais em favor dos filhos e vice-versa, e ainda 

de outras pessoas do núcleo familiar, como os avós e irmãos, terão que ser expandidas para 

abarcar os múltiplos laços parentais. Portanto, no que diz respeito ao direito e ao consequente 

dever de prestar alimentos, o filho poderá demandar todos os pais, assim como todos os avós, 

e, em sentido contrário, o filho será obrigado a auxiliar todos os pais e avós, se eles 

necessitarem. O mesmo ocorrerá com os parentes dos pais que, por força do reconhecimento 

do vínculo parental, também se tornaram parentes dos filhos.  

Já no que diz respeito aos direitos sucessórios, eles devem ser preservados em todos 

os vínculos, tendo em vista que o direito à herança é um direito fundamental, previsto no artigo 

5º, inciso XXX ,da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Sendo assim, as 

leis sucessórias e as decisões sobre o assunto terão que evoluir para abarcar a pluralidade de 

vínculos de filiação, de forma que o descendente tenha assegurado seu quinhão hereditário da 

herança do ascendente e este tenha o mesmo direito em relação à herança daquele. Além disso, 

deverão ser respeitados todos os outros direitos sucessórios decorrentes dos vínculos familiares, 

como por exemplo o direito de representação. 
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