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SILVA, Tânia Cristina. A paternidade socioafetiva: o reconhecimento da 
multiparentalidade no ordenamento jurídico. 2018. 28 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso de Direito – Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina, 
2018. 

RESUMO 

O Direito de Família vem ocorrendo por notáveis mudanças à família não se restringe 
ao pai, mãe e descendentes biológicos. Após a descoberta do DNA, os tribunais vêm 
enfrentando inúmeros questionamentos sobre a definição do que vem a ser pai, o que 
antes era simplesmente uma questão de ordem biológica hoje, a paternidade, 
demanda principalmente laços afetivos. A partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, velhos entendimentos foram postas de lado, abrindo espaço para 
novos caminhos, à paternidade socioafetiva, ou seja, pai “decoração”, conceituando a 
família moderna unida pela afetividade. O presente trabalho, procura demonstrar que 
os “princípios da afetividade, da dignidade humana e do melhor interesse para a 
criança”, ligadas à realidade do mundo atual. A Constituição Federal de 1988 dedicou 
à afetividade como componente nas entidades familiares, pois o afeto constitui um 
conjunto de atitudes, como a bondade, proteção, apego, gratidão, ternura, e o amor 
para com o outro. Podendo ser definido como fato jurídico, pois permite a relações 
intersubjetivas; e também como valor jurídico, pois se trata de princípio que interpõe 
o ordenamento jurídico tanto na organização de normas quanto em sua interpretação.  
Portanto o afeto assumiu posição de Direito da Personalidade, sendo criador de 
entidades familiares e de outros relacionamentos socioafetivos, aparecendo assim 
como cláusula geral de proteção a esses direitos. No que tange à filiação socioafetiva, 
o § 6º do art. 227 da Constituição Federal igualou os filhos, independentemente de 
sua origem, concedendo aos mesmos os direitos dos filhos biológicos. 
 
Palavras-chave: Filiação; Paternidade socioafetiva; Multiparentalidade. 

 

  



 

SILVA, Tânia Cristina. Socio-affective paternity: the recognition of multi-parenting 
in the legal system. 2018. 28 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Direito – 
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, Londrina, 2018. 

ABSTRACT 

Family law has been occurring through notable changes the family is not restricted to 
the father, mother and biological descendants. After the discovery of DNA, the courts 
have faced numerous questions about the definition of what is to be a father, what was 
once a biological question today, paternity, mainly requires affective bonds. From the 
promulgation of the Federal Constitution of 1988, old understandings were put aside, 
opening space for a new path, to the socioaffective fatherhood or father of heart ", 
conceptualizing the modern family united by affectivity. The present work seeks to 
demonstrate that the "principles of affectivity, human dignity and the best interest for 
the child", linked to the reality of the world today. The Federal Constitution of 1988 
dedicated affectivity as a component in family entities because affection constitutes a 
set of attitudes, such as kindness, protection, attachment, gratitude, tenderness, and 
love for each other. It can be defined as a legal fact, since it allows for intersubjective 
relations; and also as a legal value, since it is a principle that interposes the legal order 
both in the organization of norms and in its interpretation. Therefore affection assumed 
the position of Personality Law, creating family entities and other socio-affective 
relationships, thus appearing as a general clause to protect these rights. With regard 
to socio-affective affiliation, § 6 of art. 227 of the Federal Constitution equaled the 
children, regardless of their origin, granting them the rights of biological children. 
 
Key-words: Affiliation; Paternidadesocioafetivo; Multiparentality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A família brasileira teve uma grande influência dos povos romanos, que eram 

guiados no modelo da família patriarcal onde o pai comandava a família e, em seguida, 

pela moral cristã que instituí ao casamento de caráter sacramental Direito Canônico. 

A figura paterna para os filhos era basicamente limitada na ausência e na repressão, 

valores que permaneceram por um longo período de nossa história. Essas 

transformações foram muito expressivas para sociedade, uma vez que inseriu uma 

novidade reconhecida pela “família moderna fazendo surgir, um novo modelo de 

paternidade na qual o pai é mais participativo na vida de seus filhos funções que até 

então pertenciam apenas às mulheres.  

O presente estudo objetiva questionar a questão da paternidade socioafetiva, 

em seus mais diferentes ares, por meio de análise constitucional e da legislação 

brasileira relacionado ao tema, determinando o vínculo de filiação perante a atual 

visão do Direito de Família.  

O complexo conceito de família atual provoca inúmeras dúvidas e conflitos 

acerca da paternidade no contexto social, afetivo e especialmente jurídico. Além da 

Constituição Federal de 1988, que ampliou o conceito de família, apresentando o 

princípio de igualdade da filiação, interferindo nas relações familiares, e diretamente 

nos relacionamentos afetivos, entre pais e filhos por meio da aceitação de novos 

valores, encontrando o princípio efetivo da dignidade humana, como fator 

determinante do bem estar pessoal. 

Desenvolvida a necessidade individual de cada ente do grupo familiar, onde faz 

prevalecer sua realização, seus valores, sua dignidade, consolidada por sua aceitação 

no meio social.  

A filiação socioafetiva tem sua fundamentação nos laços afetivos formados pelo 

cotidiano, pelo de cuidado, amor, dedicação, doação entre pais e filhos. Onde está 

cada vez mais fortalecida de tal maneira na sociedade como no mundo jurídico, 

avaliando a diferença entre pai e genitor, no direito ao reconhecimento da filiação, de 

modo inclusivo no direito registral, tendo-se por pai aquele que desempenha o papel 

protetor, educador e emocional. 

Portanto, diante do modelo de família atual, é importante evidenciar os conflitos 

causados na ampliação social, emocional e patrimonial, interfamiliar e na sociedade, 

da paternidade socioafetiva, relativo ao princípio da dignidade humana, demonstrando 
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a importância da união paternal, evitando, que a dignidade humana seja 

comprometida em virtude dos conflitos ainda existentes na matéria no que diz respeito 

ao mundo jurídico e social do filho. 
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2. DA FAMÍLIA 
 

2.1 FAMÍLIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
 

A família é a base fundamental da sociedade, envolvendo a principal 

demonstração de concentração social reconhecida na historia. Trazendo uma carga 

moral, mostrando e analisando os valores decorrentes de cada época. Mesmo que se 

tratando de um instituto jurídico protegido constitucionalmente e regimentado em livro 

próprio dentro do Código Civil (2002), não há na legislação e um conceito expresso 

sobre o termo “família”, procedente a receber diversas conotações doutrinárias ao 

longo do tempo: 

 A conceituação de família proporciona um paradoxo para sua compreensão. 
O Código Civil não a define. Por outro lado, não existe identidade de conceitos 
para o Direito, para a Sociologia e para a Antropologia. Não chegasse ainda 
a flutuação de seu conceito, como todo fenômeno social, no tempo e no 
espaço, a extensão dessa compreensão difere-se dos diversos ramos do 
direito (VENOSA, 2010). 

Determinado conceito, no entanto há tempos já foi superado, ficando difícil 

encontrar uma definição que não limite as diferentes modalidades familiares presentes 

na atualidade, originados como grupo social fundado, essencialmente, em laços de 

afetividade, pois não há outra forma de conclusão para se pode chegar à luz do Texto 

Constitucional. 

Entretanto, para compreensão da evolução dos diversos conceitos de “família”, 

imprescindível fazer um estudo histórico de o instituto no decorrer do desenvolvimento 

da sociedade brasileira. O modelo familiar adotado no Brasil é o trazido das famílias 

romanas, ou seja, o da família monogâmica, patriarcal, hierárquica, que tipo por 

objetivo fins reprodutivo e preocupação com o patrimônio. 

Nos dizeres de Wald (2004):  

 “o pater famílias exercia a sua autoridade sobre todos os seus 
descendentes.” Desta maneira a família era, ao mesmo tempo, uma unidade 
econômica, religiosa, política e jurisdicional. O aspecto patrimonial tinha uma 
definição tão materializada no seio familiar, que todos os membros da família 
tinham um papel paralelo à força de trabalho para seu patriarca.  

Sendo assim o conceito de família chegava a se confundir com o de unidade 

de produção, uma vez que visava à formação de patrimônio a ser transmitido 

hereditariamente. Com a proclamação da república, deu-se um processo de redução 

progressiva do modelo patriarcal, bem como de desvinculação do direito de família 

frente à religião. No entanto, a modificação de percepção do instituto familiar de 

unidade econômica para constituição solidária e afetiva exclusivamente quando se 



10 
 

deu passagem do Estado liberal para o Estado social. No transcorrer do século XX, 

ao lado do nascimento do Estado social, ressalvando o aparecimento de novos 

valores, que culminaram na constitucionalização do Direito de Família. 

Neste mesmo sentido Lôbo (2008): 

Afirma que “a família sofreu profundas mudanças de função, natureza, 
composição e, consequentemente, de concepção, sobretudo após o advento 
do Estado social, ao longo do século XX”.  “De acordo com o autor, no Brasil, 
desde a primeira Constituição social, em 1934, até a Constituição de 1988, a 
família é destinatária de normas crescentemente tutelares, que assegurem a 
liberdade e a igualdade materiais”.  

 

Esses novos entendimentos familiares que foram pouco a pouco surgindo 

confirmaram uma intenção em se distanciar da precisão de obediência as condições 

impostos pelos padrões formais que, antes, eram essenciais para impor legitimidade 

ao instituto familiar. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, incidiu umas grandes 

mudanças nos valores da sociedade, consagrando-se a proteção à família 

significando que tanto a formada pelo casamento quanto a constituída na união de 

fato, tanto a família natural quanto a adotiva.  

De acordo com Venosa (2010):  

“em nosso país, a Constituição de 1988 representou, sem dúvida, o grande 
divisor de águas do direito privado, notadamente, mas não exclusivamente, 
nas normas de direito de família”. 

Portanto a partir de desta situação não mais importa o modo de formação do 

instituto familiar para que se goze da total proteção constitucional, pois os avanços 

sociais que se encarregam da concretização dos tipos. Portanto uma vez formados os 

núcleos familiares, a igualmente, proteção legal com o crescimento tecnológico, a 

globalização e os avanços científicos, as alterações econômicas, em meio a tantos 

outros, contribuíram para novo entendimento das relações familiares. Nos dizeres de 

Farias e Rosenvald (2011): 

Desse avanço tecnológico, científico e cultural, decorre, inexoravelmente, a 
eliminação de fronteiras arquitetadas pelo sistema jurídico-social clássico, 
abrindo espaço para uma família contemporânea, plural, aberta, 
multifacetária, susceptível às influências da nova sociedade. 

Os Autores complementem dizendo que essas mudanças familiares de unidade 

econômica para uma concepção igualitária, tende a desenvolver o crescimento da 

personalidade de seus integrantes fundada na base do afeto. Contribuindo com este 

entendimento Menezes (2008) afirmar que: 

A família “assume feição laica e instrumental em face do desenvolvimento da 
pessoa. Deixa de ter um fim em si mesmo, para se conformar como instituição 
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de apoio e amparo à pessoa de seus membros, garantindo-lhe o livre 
desenvolvimento da personalidade”.  
 

Deste modo a estrutura familiar recebeu a nomeação de família eudemonista, 

a modo de que segundo estabelece Fachin (2003), estruturadas por meios e 

empenhos de acordo com as relações de afeto, de proteção e assistência. O princípio 

eudemonista através do ordenamento converte o objetivo da proteção jurídica da 

família, conduzindo a instituição para o sujeito, de acordo como se entendem da 

primeira parte do § 8º do art. 226 da CF: o Estado assegurará a proteção e cada uma 

dos seus membros constituindo assim a compreensão determinando que a família 

enquanto instrumento é capaz de transformação integral do ser humano, na visão de 

Lôbo (2008) diz que; 

Acrescenta que “não é a família por si que é constitucionalmente protegida, 
mas o lócus imprescindível desta realização e desenvolvimento da pessoa 
humana”.  

 

Em 2002, a Lei n. 10.406 designou o Código Civil brasileiro vigente, pois a 

compreensão de 1975 data original, fundamentando e regularizando as conquistas já 

destacadas na Constituição Federal do Brasil a e intensificando as leis antigamente  

promulgadas. Segundo Rodrigues (2002): 

O novo Código apresenta-se na parte destinada ao direito de família como 
aglutinador das significativas inovações legislativas e conceituais a respeito 
desse ramo do direito que, a partir da Constituição Federal, tem-se mostrado 
extremamente dinâmico.  
 

Partindo do mesmo entender ao estabelecer a evidente mudança legislativa 

perante a matéria de direito privado, e especialmente na sociedade familiar, ocorrendo 

antes da entrada do código civil de 2002, de acordo com a promulgação da 

Constituição da República em 1988, Dias (2011) ao discorrer sobre a evolução 

legislativa, expressa que; 

Houve a repersonalização das relações familiares na busca do atendimento 
aos interesses mais valiosos das pessoas humanas: afeto, solidariedade, 
lealdade, confiança, respeito e amor. Ao Estado, inclusive nas suas funções 
legislativas e jurisdicionais, foi imposto o dever jurídico constitucional de 
implementar medidas necessárias e indispensáveis para a constituição e 
desenvolvimento das famílias.  
 

De este modo introduzir este conhecimento pluralista, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, através de modificações implantadas pela Lei Nacional de Adoção 

(Lei nº 12.010/09), adotando proteção a diferentes modelos familiares. Essas 

novidades consagraram grandes progressos em matéria familiar, uma vez que o 

Código Civil de 1916 seguia um modelo familiar patriarcal, matrimonial e 
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patrimonialista, definindo o instituto familiar sem se importarem compreender o 

fundamento afetivo, critério este, fundamental ressaltar, que só ocorreu com a 

promulgação da Constituição de 1988, apesar de não estar expressamente previsto, 

encontra-se implícito na interpretação do art. 226 e seus parágrafos. 

Incorporando este novo paradigma o afeto torna-se a ligação essencial que 

envolve e mantém a pessoas unidas, considerando quanto a sua presença e sua 

fundamental definição em relação à entidade familiar. Desta maneira Dias (2011, p. 

28) define que “cessado o afeto, está ruída a base de sustentação da família.” 

Farias e Rosenvald (2011) sintetizam a mudança conceitual ocorrida no direito 

de família ao apresentar que: 

Superada a percepção da família como unidade produtiva e reprodutiva, 
pregada pelo Código Civil de 1916, a partir dos valores predominantes 
naquela época, descortinam-se novos contornos para o Direito das famílias, 
fundamentalmente a partir da Lex Mater de 1988, que está cimentada a partir 
de valores sociais e humanizadores, especialmente a dignidade humana, a 
solidariedade social e a igualdade substancial.  

 
O legislador não consegue acompanhar a realidade social nem contemplar as 

inquietações da família contemporânea. A sociedade evolui, transforma-se, rompendo 

com as tradições e amarras, o que gera necessidade de constante oxigenação de leis.  

2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA  

A Constituição Federal de 1988 foi à grande responsável por consagrar um rol 

de princípios fundamentais que receberem proteção constitucional, nos quais muitos 

estão designados a tutelar as relações familiares. 

Nas palavras de Lôbo (2008): 

 “um dos maiores avanços do direito brasileiro, principalmente após a 
Constituição de 1988, é a consagração da força normativa dos princípios 
constitucionais explícitos e implícitos, superando o efeito simbólico que a 
doutrina tradicional a eles destinava”.  
 

Segundo Dias (2011): 

“é no direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos 
princípios eleitos pela Constituição Federal” ressaltando que 
“inexiste hierarquia entre os princípios constitucionais explícitos 
ou implícitos.” Dentre os inúmeros princípios norteadores das 
relações familiares.  
 

2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana  

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto já no 1º artigo da 

Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu inciso III, o qual proclama 

que o Estado Democrático de Direito Brasileiro fundamentar-se-á sobre ele, de modo 
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a o tornar um super princípio, que deve servir de base para a interpretação dos demais 

preceitos constitucionais (TARTUCE, 2010, p.32). 

Ao elevar a dignidade da pessoa humana a fundamento da ordem jurídica, a 

Constituição provocou o fenômeno da personalização dos institutos jurídicos, em 

detrimento da patrimonialização que até então prevalecia. Importante observar que, 

ainda que prevista e protegida pela ordem constitucional, a dignidade humana não é 

uma invenção da mesma, vindo a consistir em um dever de respeito no âmbito da 

comunidade dos seres humanos. 

Dias (2011) contribuiu ao dizer que: 

 “A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado para 
florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção 
independentemente de sua origem”.  
 

No entanto, verifica-se, na esfera do Direito de família, este princípio reflete 

primeiramente na ideia de aceitação das plurais modalidades familiares, para Pereira 

(2005, p.100), o princípio da dignidade da pessoa humana significa que “em primeira 

e última análise, uma igual dignidade para todas as entidades familiares.” 

Portanto, a dignidade da pessoa humana contempla os variados tipos de 

filiação, restringindo diferentes tratamentos entre filhos de origens distintas e 

protegendo todas as formas de paternidade. 

2.2 .2 Princípio do pluralismo das entidades familiares 

O princípio do pluralismo da entidade familiar e como chegada da Constituição 

de 1988, a entidade familiar assumiu um caráter plural, não se limitando somente na 

formação matrimonial.  

Nos dizeres de Dias (2011): 

“o princípio do pluralismo das entidades familiares é encarado como o 
reconhecimento pelo Estado da existência de várias possibilidades de 
arranjos familiares”.  
 

 O art. 226 da Carta Magna aplica-se, em sua redação, três modalidades 

familiares, quais sejam: a matrimonial (§§ 1º e 2º), a advinda da União Estável (§ 3º) 

e a monoparental (§ 4º). Entretanto, essas espécies familiares não podem ser 

encaradas como taxativo, pois na atualidade verificam-se muitas outras possibilidades 

familiares. Referencias destas famílias ainda que não se encontram explícitas na 

Constituição, no entanto sem que haja obstáculo da mesma forma que obtém a 

segurança constitucional apresentada no caput do referido artigo , pois são famílias 
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compostas por irmãos que vivem juntos ou netos com seus avos, (família avoenga). 

Neste sentido, Farias e Rosenvald (2011) ressaltam que: 

“é preciso ressaltar que o apontamento da previsão constitucional não é 
taxativo, estando protegida toda e qualquer entidade familiar, fundada no 
afeto, esteja ou não, contemplada expressamente na dicção legal.”  
 

Os autores reforçam ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

as modificações implantadas pela Lei Nacional de Adoção (Lei nº12. 010/09), 

reconheceu proteção a diferentes modelos familiares, à família natural, à família 

ampliada e à família substitutas. 

2.2.3 Principio da convivência familiar 

O princípio de a convivência familiar fazer referência no direito que o indivíduo 

possui de viver diariamente na companhia dos demais integrantes de sua de sua 

família. Sendo este ambiente conhecido como moradia, residência, lar, enfim, onde 

todos o residem como integrantes da família, todavia, considerando a realidade atual 

enfrentada por muitas famílias, este conceito precisou ser flexível, visto que, em 

virtude de empregos ou outros motivos, os membros da família são separados no 

espaço físico. Mas a Constituição Federal (1988) instituiu proteção especial para a 

casa em seu artigo 5º, inciso XI: 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial; 

 
O princípio da convivência familiar é apreciado pela Carta Magna (1988) em 

seu artigo 227: 

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

 Além do mais o supracitado principio tem proteção No Direito Civil de 2002 em 

seu artigo 1513 vedando interferência na base constituída pela família, e a convenção 

dos Direitos da Criança constitui em seu artigo 93 que em relação a pais divorciados 

a criança tem total direito de manter contato com ambos mesmo que isso seja oposto 

à vontade da criança. 

Nos dizeres de Lôbo (2008): 

“o direito à convivência familiar, tutelado pelo princípio e por regras jurídicas 
específicas, particularmente no que respeita à criança e ao adolescente, é 
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dirigido à família e a cada membro dela, além de ao Estado e à sociedade 
como um todo”.  

 
2.2.4 Princípio da paternidade responsável 

No que se refere ao princípio da paternidade responsável, existe dois conceitos: 

um é autonomia do cidadão em optar por ou não ter filhos, o outro é em relação à 

responsabilidade dos pais em relação aos filhos tendo previsão legal no artigo 226, 

§7º da Constituição Federal (1988), na qual prescreve: 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.  
 

Deste modo o primeiro consiste na liberdade de planejamento familiar da qual 

os pais dispõem, não podendo eles virem a ser pressionados, seja pelo Estado, seja 

por quaisquer entidades de direito público ou privado. Neste mesmo sentido o artigo 

1.565 do Código Civil de 2002, expressando que “o planejamento familiar é de livre 

decisão do casal competindo exclusivamente ao casal. Em relação ao seu segundo 

trata-se da responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, respeitando 

assim, o mandamento constitucional do art. 227, que é uma garantia fundamental. 

2.2.5 Princípio da afetividade 

Embora o princípio da afetividade, não possuir previsão legal expressa na 

Constituição Federal, mais extrai outros diversos princípios, como o da dignidade da 

pessoa humana, A elevação deste princípio deu se com o progresso da família e sua 

intenção em tornar-se o grupo familiar, fundando-se na finidade recíproca que constitui 

integral comunhão de vida. 

Lôbo (2008) discorre que os princípios constitucionais são expressos ou 

implícitos, sendo que os últimos podem derivar da interpretação harmoniosa de 

normas constitucionais exclusivas, o princípio da afetividade. 

“o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações 
socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações 
de caráter patrimonial ou biológico”.  

 

A Constituição Federal não tem empregada claramente a palavra afeto mais se 

conclui que a não menção não exclui a garantia constitucional que tem por finalidade 

a interpretação dos textos jurídicos onde inclui o princípio da afetividade, pois a 

constatação baseia-se na experiência de que o princípio da afetividade que foi 

prestigiado pela Constituição Federal e vem se consolidando nas decisões proferidas 
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pelos magistrados por todo o território nacional. Portanto, ocorre que este princípio 

resulta de outros princípios constitucionais, diante do princípio da dignidade humana 

e da solidariedade familiar, gerando uma ferramenta capaz de garanti-los. A 

afetividade atingiu um determinado nível no direito de família de total importância, pois 

a família moderna é fundamentada na base do afeto. 

A Constituição de 1988 é a responsável por consagrar do princípio da 

afetividade, já refletia no Direito de Família antes mesmo dela, visto que a adoção e 

paternidade socioafetiva sempre foi fundamentada na base do afeto.  

Contudo, é certo que o afeto ganhou força com a Constituição Federal de 
1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Código Civil de 
2002, que lhe deram um suporte jurídico e o colocaram no cenário central das 
discussões relativamente à sua verdade: se superior ou não à verdade 
biológica. (FUJITA, 2011) 

 

A afetividade tornou-se um grande guia do direito de família no que diz respeito 

ao reconhecimento de filiação com base nos fundamentos e definições da paternidade 

socioafetiva através da constituição federal. 
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3. DA FILIAÇÃO 

3.1 CONCEITO E CONCEPÇÃO HISTÓRICA 

A Filiação embora pareça um termo de um simples conceito e de fácil avaliação, 

na verdade, é uma expressão dinâmica no mundo jurídico, pois de acordo com a 

história o conceito se dividia de forma discriminatória, onde se classificava os filhos 

legítimos dos ilegítimos, ou seja, os nascidos na constância do casamento e os fora 

do casamento, classificando os filhos entre legítimos. O Código Civil de 1916 

sustentava é um artigo que era expressamente proibido o reconhecimento de filho de 

relação extramatrimonial, e definiu que os filhos ilegítimos e os adulterinos não 

poderiam ser reconhecidos. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, isto passou a ser absolutamente 

proibido de qualquer discriminação entre filhos, sejam eles gerados dentro ou fora da 

relação matrimonial/união estável, nem os entres os filhos biológicos ou adotivos, 

impedindo, que ocorra uma hierarquização entre descendentes retos de primeiro grau 

de um mesmo ascendente. 

Para Fachin (1999) discorre que: 

 “com a adoção do estatuto único de filiação, carece de sentido falar em 

presunção de legitimidade, até porque vedada a designação discriminatória 

de filiação legítima, a qual, por si só, pressupõe a existência em grau de 

desigualdade da filiação legítima”.  

O artigo 227, §6º, da Constituição Federal é o ampliador que demonstra e 

normatiza este progresso jurídico ao dispor que:§ 6º - Os filhos, havidos ou não da 

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

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

Compete que a composição desse parágrafo veio a ser copiada no Código Civil 

de 2002 nomeadamente no artigo 1.597, reproduzindo a imperatividade desta direção 

da hierarquia constitucional. 

 Rodrigues (2002, p.14) resume que desde o inicio há preocupação com a 

proteção dos filhos e sobre as relações de parentesco, já adequado ao texto 

Constitucional de igualdade plena entre os filhos. 

No entanto, é clara a consagração da igualdade entre filhos no que diz respeito 

ao texto constitucional, nesse sentido Farias e Rosenvald ressaltam a seriedade da 

Constituição no procedimento de busca pela isonomia ao dizerem que:  
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“o tratamento jurídico dos filhos emprestado pelo Pacto Social de 1988 
corresponde ao término de um longo processo de discriminações que marcou 
a legislação brasileira. (FARIAS; ROSENVALD, 2011)  
 

Portanto, todas as modalidades de filiação são igualadas e igualmente 

protegidas, não implicando se o vínculo paternal se formou por construções 

biológicas, adoção, fertilização medicamente assistida ou pela por simples 

concretização do elo afetivo da condição paterno-filial. Deste modo essa igualdade 

entre os filhos independente de sua origem, está inserida no texto constitucional, 

aplicando ao princípio da dignidade da pessoa humana, objetivo principal do direito 

de família e, também da filiação. 

Deste modo, é possível assegurar que embora a consangüinidade ainda seja 

um fator importante da parentalidade, mais em muitos casos é um critério insuficiente 

na determinação da filiação, fazendo considerar o fator da afetividade, que podendo 

ser a principal na solução da lide. 

3.1.2 Filiação biológica, registral e socioafetiva 

De acordo com as mudanças do direito de família, a filiação não pode mais ser 

estabelecida somente no contexto genético/biológico, tornando-se necessário 

considerar condições especifico de cada situação onde envolvem explicações 

diferentes. No conceito de Venosa (2008):  

“A filiação decorrente da natureza pressupõe um nexo biológico ou genético 

entre o filho e seus pais. A maternidade ou paternidade é certa quando esse 
nexo é determinado. A determinação da filiação, como categoria jurídica, 
procura assegurara identificação pessoal em relação à identidade biológica. 
Nem sempre, porém a identidade genética amolda-se à identidade jurídica. 
Essa questão, entre outras, depende de uma solução legal, e marcadamente 
judicial, no campo da filiação”  

 

Desta maneira há três critérios para definição da filiação, o biológico, que se 

define pela pratica de análise laboratorial, importante definidor das ações de estado, 

o registral determinado através de registro civil de nascimento, nos termos do artigo 

1603 Do Código Civil porem pode ser anulado por meio de provas de erro ou de 

falsificação do registro de acordo com a artigo 1.604 do Código do Civil, e o afetivo 

criados pelos vínculos de afetividade, os vínculos de parentescos socioafetivos na 

opinião de Fachin (2003, p.18) ”inscrevem-se na realidade segundo a qual uma 

pessoa é recepcionada no âmbito familiar, sendo neste criada e educada, tal como se 

da família fosse.”  

Segundo Dias (2011): 
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Nunca foi tão fácil descobrir a verdade biológica, mas essa verdade tem 
pouca valia frente à verdade afetiva. Tanto é assim que se estabeleceu a 
diferença entre pai e genitor. Pai é o que cria e dá amor, e genitor é somente 
o que gera. Se durante muito tempo por presunção legal ou por falta e 
conhecimentos científicos confundiam-se essas duas figuras, hoje é possível 
identificá-las em pessoas distintas.  

 

De acordo com o entendimento de Leite (2000) que ensina: 

“Priorizando o biológico, fazendo depender a paternidade de um mero exame 
de DNA, o legislador confundiu e nivelou duas noções, a de genitor e de pai 
que não são, necessariamente, concludentes, mas que podem se apresentar 
distintas, porque genitor, qualquer homem potente pode ser [.]”  
“O parentesco é natural ou civil, logo que proceda de consanguinidade ou 
outra origem”, autoriza a inclusão da filiação socioafetiva, baseando da na 
configuração da posse de estado de filho, e sua equiparação à filiação 
biológica na determinação da parentalidade. 

 

Para Lôbo (2015): 

“a mudança do direito de família, da legitimidade para o plano da afetividade, 
redireciona a função tradicional da presunção pater is est. Destarte sua 
função deixa de ser a de presumir a legitimidade do filho em razão da origem 
matrimonial, para a de presumir a paternidade em razão do estado de filiação, 
independentemente de sua origem ou de sua concepção.”  

 
A compreensão da doutrina e jurisprudência há apontamentos de critério 

afetivo, é aquele que se funda nos princípios do melhor interesse da criança e no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

3.2 POSSE DE ESTADO DE FILHO 

A posse de estado de filho, de acordo com Lôbo (2015, p. 217) “refere-se à 

situação fática na qual uma pessoa desfruta do status de filho em relação à outra 

pessoa, independentemente dessa situação corresponder à realidade legal.” 

Sendo assim a situação fática trata-se de presunção legal na indicação da 

relação de parentesco, na opinião Madaleno (2004): 

“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.”  

 

Para Cassetari a posse de estado de filho é: 

“mesmo não estando prevista expressamente em nosso ordenamento 
jurídico, entendemos que deve ser aplicada como um dos fatos geradores da 
parentalidade socioafetiva, em razão do art. 1605, II do Código Civil, que 
determina: Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá 
provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito: [...] II- quando 
existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.” 
(CASSETARI, 2015) 
 

Na explicação de Lôbo, a doutrina apresenta três situações para o 

reconhecimento da posse de estado de filho: 
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“quando há tractatus (comportamento dos parentes aparentes: a pessoa é 
tratada pelos pais ostensivamente como filho, e esta trata aqueles como seus 
pais), nomen (a pessoa porta o nome de família dos pais) e fama (imagem 
social ou reputação: a pessoa é reconhecida como filha pela família e pela 
comunidade; ou as autoridades assim a consideram). Essas características 
não necessitam estarem presentes, conjuntamente, pois não há exigência 
legal nesse sentido e o estado de filiação deve ser favorecido em caso de 
dúvida. (LÔBO, 2015) 

A posse do estado de filiação, concretizada no tempo, não pode ser 

contraditada por investigação da paternidade fundada em prova genética. 

Ultimamente a compreensão doutrinária e jurisprudencial, quando há conflito em 

relação ao parentesco de origem biológica, o vínculo de afetos instituídos deve ser 

conservado ainda que, mesmo que prevaleça em relação à presunção da verdade 

biológica, visando efetivar o princípio constitucional do melhor interesse do menor. 

3.3 A AFETIVIDADE NA DECISÃO DA FILIAÇÃO 

A constituição de 1988 recebeu a definição eudemonista no direito de família, 

preservando o afeto e a transformação dos indivíduos familiares, utilizando o 

fundamento da afetividade como princípio responsável na definição e 

desenvolvimento familiar, principalmente no que se refere à caracterização da filiação. 

Dias (2009) discorre sobre essas mudanças no direito de família: 

“No momento em que se admitiram como entidades familiares estruturam não 
constituídas pelo matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade como 
elemento constitutivo da família [...] O prestígio que se emprestou à 
afetividade, como elemento identificador da família, passou a ser também o 
elemento identificador dos elos de filiação. Com isso o estado de filiação 
desligou-se da verdade genética, relativizou-se o papel fundador da origem 
biológica.”  

Nesta situação a desvinculação da paternidade em relação à procedência 

biológica, podendo as duas concordar ou não, embora a paternidade socioafetiva não 

proceda da biológica, o direito determinara a analogia de parentesco com base nos 

princípio consagrada na constituição federal. 

3.4 RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

O princípio da igualdade absoluta de todos os filhos definido no artigo 227, § 

6º, determina que “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, vedadas quaisquer designações 

discriminatórias relacionadas à filiação”, incluindo-se a filiação socioafetiva 

claramente aceita no nosso ordenamento jurídico.  
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Desta maneira determina-se o equilíbrio e a lógica da igualdade referente à 

produção dos efeitos de ordem pessoal e patrimonial resultantes do reconhecimento 

da filiação, seja socioafetiva ou consanguínea. 

Nos dizeres de Lôbo (2015, p. 234) “o reconhecimento não pode mais gerar 

condição distinta ao filho, pois ele é igualado totalmente aos demais”.  

Silvio de Salvo Venosa (2008) explica que: 

“o que estabelece o parentesco entre pai e mãe não casados e o filho é o ato 
de reconhecimento [..] Todo conjunto  de direitos entre pais e filhos provém 
do ato jurídico do reconhecimento”.  

De acordo com o autor que estabelece duas modalidades de reconhecimento: 

o voluntario a e o judicial cujos efeitos são idênticos, a sentença que reconhece a 

paternidade determina os mesmos efeitos do reconhecimento voluntário. As 

conseqüências do reconhecimento da filiação possuem efeitos extunc e eficácia erga 

omnes; gerando efeitos patrimoniais, (direitos hereditários e capacidade postulatória 

de alimentos), bem como sujeita o filho menor ao poder familiar. No que diz respeito 

ao nome, o filho reconhecido pode adotar o patronímico do pai e/ ou da mãe. 

De acordo Belmiro (2003), o filho que já tem o reconhecimento da filiação 

socioafetiva tem direito de investigar a paternidade biológica, entretanto, sem 

abranger todos os efeitos jurídicos: 

“todos os filhos biológicos ou sociológicos podem investigar a paternidade e 
a maternidade genéticas para todos os efeitos legais (estado de filho, nome, 
herança, parentesco). Entretanto, se estabelecida à paternidade afetiva, a 
investigatória não abrangerá todos os efeitos jurídicos, mas, apenas: a) em 
caso de necessidade psicológica para conhecer a origem genética; b) para 
preservar os impedimentos matrimoniais; c) para garantir a vida e a saúde do 
filho e dos pais biológicos, em caso de grave doença genética, pelo que, 
nestas três hipóteses, não haverá a declaração do estado de filho, os efeitos 
de parentesco, alimentos, nome, herança ou poder familiar (pátrio poder), 
porquanto esses direitos já são ostentados pelo filho sociológico.”  

O direito está em constante evolução capaz de contribuir no desenvolvimento 

da convivência e princípios sociais certos que é profundamente claro encontramos no 

direito de família onde que adéqüe à prioridade na afetividade solucionando 

divergências nas convivências parentais, analisando o reconhecimento de um direito, 

antes garantidos exclusivamente aos pais e filhos que tinham vínculo sanguíneo. 
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4. DA MULTIPARENTALIDADE 
 4.1 CONCEITOS GERAIS 

O conceito principal analisa na perspectiva da simultaneidade onde pode haver 

a possibilidade de duas paternidades diferentes compostas por pais diferentes 

entendendo que toda e qualquer paternidade independente de sua origem, mais sim 

dos laços afetivo, sendo juridicamente possível. 

A multiparentalidade segundo Gonçalves (2015, p. 315): “consiste no fato do 

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

em função da valorização da filiação socioafetiva.”  

Para Shikicima (2014) a multiparentalidade consiste em: 

"a multiparentalidade é um avanço do Direito de Família, tendo em vista que 
efetiva o princípio da dignidade da pessoa humana de todas as pessoas 
envolvidas, demonstrando que a afetividade é a principal razão do 
desenvolvimento psicológico, físico e emocional." 
 

O direito de família apresenta-se como posto regulamentador e protetor da 

família, desta maneira independendo de sua forma constitutiva, o princípio da 

igualdade. Neste contorno, faz se necessário que o direito se altere regulamente para 

auxiliar no desenvolvimento das relações familiares. Um modelo de família bastante 

comum nos dias atuais é a recomposta, fundada nas relações socioafetiva onde os 

vínculos são criados entre padrastos e madrastas em relação aos enteados, 

estabelecendo assim a multiparentalidade. A multiparentalidade é fruto do equilíbrio 

entre as filiações biológicas e afetivas.  

Belmiro (2015 apud CASSETARI) assegura que: 

“visto o direito de família sobre o prisma da tridimensionalidade humana, 
deve-se atribuir ao filho o direito fundamental às paternidades genética e 
socioafetiva e, em decorrência, conferir-lhes todos os efeitos jurídicos das 
duas paternidades. Numa só palavra, não é correto afirmar, como o faz a 
atual doutrina e jurisprudência do mundo ocidental que a paternidade 
socioafetiva se sobrepõe à paternidade biológica, ou que a paternidade 
biológica se sobrepõe à socioafetiva, isso porque ambas as paternidades são 
iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas, exatamente porque 
fazem parte da condição humana tridimensional, que é genética, afetiva e 
ontológica.”  
 

Dias (2009) define: 

Novas formas de concepção geneticamente assistidas a pluriparentalidade, 
levando-se em conta que os doadores de material genético, ou quem gesta 
em substituição podem gerar vínculos com a criança. Desta mesma forma, 
distingue a família recomposta com presunção de reconhecimento da filiação 
pluriparental, desde que se constate a posse de estado de filho com o novo 
companheiro, sem agravar o vínculo com o genitor.  
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Nesta definição afirma que 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.  

A multipartentalidade é de suma importância da preservação da parentalidade 

socioafetiva no ordenamento jurídico pátrio onde apresenta o desenvolvimento e 

condições possíveis em resultados que constituem prováveis coexistências da 

parentalidade biológica e a socioafetiva, sem que uma permaneça e descarte a outra. 

Entretanto estes novos moldes na formação familiar estão incluídos a filiação 

socioafetiva e a ocorrência da multiparentalidade uma vez que a família deixou de ser 

um núcleo religioso, econômico e de reprodução, perdendo seu costume patriarcal, 

dando lugar afeto que pretende manter e preservar a felicidade e a dignidade de seus 

integrantes considerando que a esta função é necessária para o desenvolvimento dos 

indivíduos, pois a família é à base da sociedade. 

4.2 O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR 

O interesse da criança e do adolescente seja constante e adotado como 

preferência na averiguação seja qual for à questão que o implique. Portanto, é 

aceitável completar que no caso de confusões entre a filiação biológica e a 

socioafetiva, cabe ao magistrado resolver a disputa de forma que atenda sempre ao 

melhor interesse do menor, por se tratar de sujeito em formação, deixando para 

segundo plano os interesses dos pais. 

Conforme Belmiro (2003) discorre que: 

“por força dos princípios constitucionais da prioridade e prevalência absoluta 

dos interesses da criança e do adolescente, deve prevalecer à paternidade 

afetiva, em detrimento da biológica, por se tratar de um dos direitos 

fundamentais: o direito à convivência familiar”  

 

Dias (2009) estabelece que: 

Em face do direito ao convívio familiar deve haver uma consolidação das 

relações familiares e a assistência da criança no meio familiar natural e enfatiza que 

o direito a convivência familiar não esta ligada a origem, pois é uma relação construída 

no afeto, não decorrendo dos laços de sangue.  

Em precaução a este princípio a doutrina e jurisprudência vêm atribuindo a 

prevalência da afetividade nas relações parentais, uma vez que a tutela jurisdicional 
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é voltada ao bem estar emocional e material do menor, tendo em vista seu completo 

desenvolvimento. 

4.3 DA MULTIPARENTALIDADE E OS RESULTADOS JURÍDICOS 

Sobre a probabilidade de reconhecimento da dupla paternidade e/ou 

maternidade, Gonçalves (2015) afirma que: 

“o deferimento da multiparentalidade deve ser reservado para situações 
especiais, de absoluta necessidade de harmonização da paternidade ou 
maternidade socioafetivas e biológicas, pelo menos até que a jurisprudência 
tenha encontrado, com o passar dos anos, solução para as consequencias 
que fatalmente irão advir dessa nova realidade, especialmente a repercussão 
que a nova situação irá trazer, por exemplo, nas questões relacionadas com 
o direito a alimentos e sucessórios entre novos parentes, cujo quadro fica 
bastante ampliado, bem como os direitos de convivência, de visita, de guarda 
e de exercício do poder familiar, entre outros.”  
 

Cassettari (2015) distingue que:  

“a máxima parentalidade afetiva prevalece sobre a biológica, consagrada pela 
jurisprudência em casos de negatória de paternidade, deve ter aplicação 
ponderada, pois acreditamos que ambas as espécies podem coexistir 
formando, assim, a multiparentalidade.”  

 

Doutrina e jurisprudência vêm acolhendo a multiparentalidade no ordenamento 

jurídico brasileiro conseguindo refugio na legislação, ocorre que os resultados 

jurídicos e relativos à questão que poderia trazer eventuais dúvidas que resultariam 

do reconhecimento registral podem ser resolvidas com amparo na legislação vigente 

onde preserva o melhor interesse do menor ao, o reconhecimento da 

multiparentalidade traz uma solução à controvérsia de forma a preservar o direito de 

todas as partes envolvidas, com o menor prejuízo à criança. 

De acordo com o enunciado nº 9 do Instituto Brasileiro do Direito de Família, 

aprovado no Congresso Brasileiro de Direito de Família: “A multiparentalidade gera 

efeitos jurídicos. O enunciado evidencia que o entendimento é majoritário na doutrina 

e jurisprudência.  

O resultado imediato do reconhecimento da multiparentelidade seria a criação 

do vínculo parental onde envolve todas as linhas e graus de parentesco na referente 

cadeia genealógica com todos os efeitos jurídicos adequadas, uma vez reconhecidos 

a parentalidade socioafetiva, o filho e o pai/mãe socioafetivos se unem aos parentes 

do outro, ganhando avós, irmãos, tios, primos, netos, dentre outros, é fundamental o 

reconhecimento da parentalidade socioafetiva ser averbada no registro civil para que 

ela seja oponível erga omnes, e se inclua pai ou mãe, modificando ou não o nome do 

filho. 



25 
 

A Lei nº 6015/73 não possui nenhuma previsão expressa acerca da 

probabilidade de mudança do nome da criança no registro civil em caso de 

ajuntamento de maternidade e/ou paternidade, já que anterior ao conceito de tal 

presunção pelo ordenamento jurídico brasileiro, não dispõe qualquer impedimento em 

seu artigo 54, que trata dos requisitos do assento de nascimento, consequentemente 

a alteração decorrente da multiparentalidade não contraria o dispositivo legal 

específico. 

Para Cassetari (2015) os efeitos da parentalidade socioafetiva, consistem em: 

 “direito aos alimentos, à guarda e visitas dos filhos menores, de participar da 
sucessão, de modificar o nome e receber novos avós no registro civil, de 
exercer o poder familiar, de receber benefícios previdenciários, de ser 
inelegível, dentre outros.”  

Além disso, sobre o dever de prestar alimentos, no entendimento de Cassettari 

(2015, p. 235) “é recíproco entre pais e filhos socioafetivos, da mesma forma como 

ocorre na parentalidade biológica, haja vista que essa regra decorre do art. 229 da 

Constituição Federal”. Que de acordo com a Constituição Federal de 1988 o art. 229 

diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.  

Nesta posição perante a posição por parte da doutrina em relação à perspectiva 

da expansão de recursos do filho que poderá solicitar pensão alimentícia a mais de 

um genitor em razão da constatação da multiparentalidade. 

Gonçalves (2015) garante que:  

“tendo em vista a bilateralidade das ações de família, o filho também teria 
dever de sustento de um maior número de genitores, os quais poderiam 
também requerer a guarda do filho e ainda teriam direitos sucessórios quando 
de sua pré-morte.”  
 

Diante ao exposto, forma majoritária, a doutrina e jurisprudência acolhem a 

viabilidade do reconhecimento da multiparentalidade em nosso ordenamento jurídico, 

e todos os efeitos jurídicos (legais e patrimoniais) que dela procedem, de forma a 

resguardar o melhor interesse da criança e adolescente, e respeitando a realidade 

das famílias plurais de nossa atualidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A família dos dias atuais é fundamenta principalmente na harmonia, amor e no 

afeto entre seus membros. Portanto este modelo é resultado do desenvolvimento 

social e o direito de família, que tem por objetivo proteger a convivência familiar 

passando por grandes mudanças dentro da história sobressaindo sua eficácia diante 

da sociedade e extraindo a possibilidade de transforma-se em obsoleto.  

No entanto atualmente observam-se a evolução das famílias e de seus direitos 

diante o Estado, onde a Constituição Federativa do Brasil de 1988 originou maior 

proteção à diversidade dos núcleos familiares apresentando doutrinas e 

jurisprudências com objetivo central na parentalidade e definindo-a como a afetividade 

construída entre pais e filhos, uma vez que este é o verdadeiro significado de família. 

Portanto no direito de família não poderia ser diferente, visto que a família é à 

base da sociedade e esta em constante evolução, sendo analisadas através da 

historicidade familiar, onde a filiação socioafetiva recebeu espaço importante no 

ordenamento jurídico brasileiro, passando a preponderar em grande número de 

decisões judiciais, sobre a filiação biológica, por entender os juristas que o mero 

vínculo genético, de forma isolada, não revela a verdadeira relação entre pai/mãe e 

filho (a), visando salvaguardar o bem estar emocional e identidade do menor. 
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