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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto jurídico da filiação nas famílias 

contemporâneas no Brasil. Para tanto, será contextualizado como está o Direito de Família 

na atualidade, com as principais alterações que vem sofrendo, como o reconhecimento da 

união homoafetiva como entidade familiar. Para embasar toda evolução sofrida nesse 

campo é que se optou por tratar de princípios protetivos do Direito de Família. Desta 

forma, o ponto de partida deste trabalho será a Constituição Federal de 1988 e o Código 

Civil de 2002, com as reformas por ele sofridas. Na sequência, serão tratadas as relações de 

parentesco e de filiação, analisando as espécies de filiação admitidas no ordenamento 

jurídico pátrio e, ainda, a Resolução do Conselho Federal de Medicina que disciplina as 

técnicas de reprodução assistida. Ainda neste capítulo será discutido se existe prevalência 

ou não entre as espécies de filiação admitidas no Código Civil atual e a possibilidade de 

conhecimento da origem genética autorizada pela lei de adoção.  A escolha do tema se deu 

em razão de, na atualidade, mais especificamente após o ano de 2012, ter sido admitido 

pela via jurisprudencial, a possibilidade de coexistência de filiação biológica e 

socioafetiva, sem que uma exclua a outra, originando a denominada multiparentalidade. A 

jurisprudência, no início, foi reticente com relação à temática, mas em julgados atuais (que 

são trazidos no corpo deste trabalho) tem sido admitida a multiparentalidade, em especial 

em casos de adoção, inseminação artificial heteróloga e a filiação socioafetiva ao lado da 

biológica de forma geral. Assim, analisam-se aqui as formas de reconhecimento e 

desconstituição da filiação, casos de multiparentalidade em concreto, o conceito do 

instituto jurídico da multiparentalidade, a possibilidade jurídica de seu reconhecimento no 

ordenamento pátrio, bem como os efeitos decorrentes de tal admissibilidade. O 

procedimento metodológico aqui utilizado foi a pesquisa bibliográfica tanto do 

ordenamento jurídico brasileiro, quanto em alguns ordenamentos estrangeiros.  

PALAVRAS-CHAVE: direito de família; filiação; multiparentalidade.  
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ABSTRACT 

This research study aims at analyzing the right of parentage in contemporary families in 

Brazil. In order to do that, Family Law is contextualized nowadays, showing the main 

changes that it has been going through, such as the recognition of homosexual union as a 

family. To support the arguments for such an evolution, it has been opted to show some 

principles concerning Family Law. Hence, the starting point of this study is the Brazilian 

Federal Constitution of 1988 and the Civil Code of 2002 as well as its reformulations. 

Subsequently, parenting relation and the right to parentage will be focused on, analyzing 

the types of parentage admitted in the Brazilian Law. Besides that, this research study will 

mention the Resolution of Federal Medical Council, which regulates the techniques of 

assisted reproduction in Brazil. Moreover, in this chapter it shall be discussed the existence 

or not of any prevalence among the types of parentage currently admitted in the Civil Code 

and the possibility of knowing the genetic origin permitted by the adoption law. This 

research topic has been developed due to the fact that nowadays, more specifically after the 

year of 2012, jurisprudence has admitted the possibility of coexisting both parentage types: 

the biological and the affective ones, without the exclusion of one of them, which causes 

the so called ‘multiparenthood’. The jurisprudence, at the beginning, was very reticent with 

regard to this issue, but, in recent decisions (which are carried in this research study) the 

‘multiparenthood’ has been admitted, especially in cases of adoption, heterologous 

artificial insemination and affective parentage as well as the biological parentage, in 

general. Thus, the study analyzes ways of recognizing and desconstituting parentage, real 

cases of ‘multiparenthood’, as well as its concept, the possibility of its recognition in the 

Brazilian Law and the effects that may arise from this admission. The methodological 

procedure used here was the bibliographic research with regard not only to the Brazilian 

law, but also to the law of some foreign countries.  

KEYWORDS:  Family Law; parentage; multiparenthood.  
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 PREFAZIONE 

Il presente studio ha come obiettivo analizzare l'istituto giuridico dell'affiliazione nelle 

famiglie contemporanee in Brasile. Pertanto sarà contestualizzato come si trova nel Diritto 

di Famiglia con i principali cambiamenti che sta subendo, come il riconoscimento di unioni 

omosessuali come entità familiare. Per supportare tutta l'evoluzione subita in questo 

ambito, si è deciso trattare con i principi protettivi del Diritto di Famiglia. In tal modo, il 

punto di partenza di questo studio sarà la Costituzione Federale del 1988 e il Codice Civile 

del 2002 con le riforme recepite. Inoltre, le relazioni di parentela e di affiliazione saranno 

affrontate, analizzando le specie di filiazione ammesse dal sistema giuridico Nazionale e, 

anche, la Risoluzione del Consiglio Federale della Medicina, che regola le tecniche di 

riproduzione assistita. Anche in questo capitolo saranno discusse l’esistenza o meno di una 

prevalenza tra le specie di filiazione ammesse nel Codice Civile vigente e la possibilità di 

conoscenza dell’origine genetica autorizzata dalla legge di adozione. La scelta del tema è 

di attualità, più specificamente dopo l'anno 2012 per, essere stata ammessa in modo 

giurisprudenziale, la possibilità di coesistenza di filiazione biologica e socio-affettiva, 

senza che una escluda l'altra, causando la cosiddetta multiparentalità. La giurisprudenza, 

inizialmente, era reticente su questo argomento, però in processi attuali (che sono trattati di 

seguito in questo studio) la multiparentalità comincia ad essere riconosciuta, specialmente 

nei casi di adozione, l'inseminazione artificiale eterologa e la filiazione socio-affettiva 

accanto alla biologica in modo generale. Si analizzano quindi le forme di riconoscimento e 

legalizzazione di filiazione, casi di multiparentalità, in particolare, il concetto di istituto 

giuridico della multiparentalità, la possibilità giuridica del suo riconoscimento 

nell’ordinamento nazionale e gli effetti di tale ammissibilità. La procedura metodologica 

utilizzata qui è stata la ricerca bibliografica sia del sistema giuridico brasiliano come di 

alcune giurisprudenze straniere. 

Parole chiave: diritto di famiglia; filiazione; multiparentalità. 
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INTRODUÇÃO 

A tese “O Direito de Filiação nas Famílias Contemporâneas” analisa alterações 

pontuais no Direito de Família, em especial no que diz respeito ao tema central, ‘filiação’. 

Faz-se uma breve reflexão da família antes da Constituição Federal de 1988, mas tem por 

limite temporal a atual Constituição e as consequentes alterações geradas no Direito de 

Família, no Código Civil de 2002, além de outras leis que envolvem a temática.  

Em 1988, com o advento da Constituição Federal, acolhe-se e protege-se a família 

advinda do casamento, da união estável e a monoparental – Art. 226, CF, podendo 

também, algumas outras espécies, não previstas de forma taxativa nesse dispositivo, serem 

protegidas.  

Já em 2002, surge o atual Código Civil, trazendo em seu texto normas de 

conteúdo aberto e também protegendo as diversas espécies de família. Essa abertura, por 

um lado, deixa questões sem respostas, mas por outro, permite que o Direito avance e se 

amolde às situações fáticas não regulamentadas na lei, como por exemplo, a possibilidade 

de se permitir a multiparentalidade por meio do reconhecimento da filiação biológica e 

socioafetiva, de forma concomitante.  

Como um reflexo de toda essa transformação e também devido à evolução da 

medicina é que as formas de filiação também têm se alterado, sendo possível, hoje, falar-se 

em filiação socioafetiva, calcada no afeto e não na consanguinidade e, ainda, da filiação 

advinda de técnicas de reprodução assistidas, em suas diversas formas, até se chegar ao 

fenômeno da pluriparentalidade, acima mencionado. 

Deste modo, pode-se afirmar que o Direito de Família tem evoluído por conta de 

uma necessidade e também por uma transformação vivida pela sociedade em que as 

pessoas, buscando sua realização plena, sua felicidade, vão se emancipando e criando 

outras formas de constituir família, como por exemplo, a família homoafetiva. 

A escolha do tema filiação nas famílias contemporâneas foi motivada pela 

distinção que pode ocorrer entre a filiação biológica, socioafetiva e jurídica. Por conta 

disso, esta pesquisa tem por escopo analisar as espécies de filiação formadas no casamento 

ou fora dele, em outras formas de união, por pessoas solteiras e pessoas que buscam o 

auxílio de clínicas de reprodução assistida para poderem satisfazer o desejo de ter filhos.  

O tema assume especial relevo uma vez que, diante das diversas espécies de 

filiação, tanto a doutrina pátria como a estrangeira distinguem a existência da filiação 

biológica da jurídica - que podem coincidir ou não. Percebe-se, que nos dias atuais, 
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existem diversos modos de se poder realizar o projeto parental, de maneira que o Direito 

vem protegendo esses filhos sob a égide do pressuposto da proteção integral da criança e a 

igualdade jurídica entre os filhos.  

Diante das diversas espécies de filiação, que podem ocorrer em uma mesma 

situação fática, surge a necessidade de se resolver eventual conflito que pode advir do caso 

em concreto.  

Assim, a pesquisa se mostra relevante para uma tentativa de apontar critérios 

norteadores que devem ser observados em eventual conflito entre as espécies de filiação, 

como por exemplo, a possibilidade de coexistência entre a filiação consanguínea e a 

socioafetiva.  

Pelos motivos expostos acima, dentre outros, é que o objeto dessa pesquisa é 

relevante para analisar e delinear pontos críticos do conflito gerado entre as espécies de 

filiação e apontar como solução, quando for o caso, a multiparentalidade que permite a 

coexistência da filiação biológica e socioafetiva.  Eis a justificativa do presente trabalho. 

Com base nisso, por meio de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, este 

trabalho tem por objetivo analisar a evolução sofrida no Direito de Família, bem como os 

princípios protetivos ao tema, verificando quais as espécies de família existentes e quais os 

rumos que estas novas formas podem tomar, diante desses reconhecimentos. Visa também 

analisar as diversas formas de filiação, quer sejam as advindas por meio da 

consanguinidade, socioafetividade, adoção, técnicas de reprodução assistidas e, ainda, a 

possibilidade atual da multiparentalidade. Pretende, assim, abordar as consequências 

jurídicas das recentes decisões que permitem, em um único registro, que um filho tenha, ao 

mesmo tempo, um pai/mãe socioafetivo e um/a biológico, ou seja, visa analisar os efeitos e 

as consequências jurídicas de eventuais maternidade e paternidade instituídas por vínculos 

distintos.   

Um dos principais pontos que esta pesquisa pretende contribuir com originalidade 

à ciência jurídica é levantar, por meio de estudos bibliográficos e análise de casos práticos 

de diversos tribunais do Brasil, as possíveis alterações sofridas no campo da filiação, em 

que se tem permitido o reconhecimento da paternidade socioafetiva e a biológica, em um 

mesmo registro de nascimento. Ou seja, a possibilidade de uma biparentalidade paterna ou 

materna, de modo que o filho terá o vínculo de filiação com três pessoas – dois pais e uma 
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mãe, duas mães e um pai, ou três mães, de modo a ter a multiparentalidade, como se verá 

em uma certidão de nascimento anexada a este trabalho.  

Pelo princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, a 

multiparentalidade possibilita gerar menos danos a quem convive com essa realidade 

fática, de modo a não se excluir nenhum vínculo de filiação de sua vida. 

Pretende-se apurar, também, quais as consequências que podem surgir dessa nova 

forma de filiação, a exemplo das questões sucessórias, alimentos, guarda, direito de visitas 

etc.  

A execução desta pesquisa poderá ainda contribuir para fortalecer a ideia da 

desnecessidade de que deve existir apenas uma verdade absoluta no direito de filiação, 

podendo haver a coexistência de diversas espécies de filiação. O direito na 

contemporaneidade postula novos meios de se pacificar tais questões.  

Muito embora outros trabalhos acadêmicos também tratem do tema, esta pesquisa 

busca analisar as novas situações jurídicas que flexibilizaram o conceito de família, 

trazendo novas modalidades e possibilitando a convivência pacífica entre as diferentes 

formas de filiação.  
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1 O DIREITO DE FAMÍLIA NO CONTEXTO ATUAL 

Esta parte inicial do trabalho pretende demonstrar alguns aspectos pontuais de 

como era a família antes da Constituição Federal de 1988 e algumas mudanças sofridas ao 

longo do tempo. Em alguns momentos, será comparado o modelo de família no Código 

Civil anterior (com forte influência da família romana) com a Constituição Federal e com o 

Código Civil atual, a fim de se demonstrar as principais evoluções no tema, em especial a 

consagração da igualdade jurídica entre os cônjuges em um sistema de cogestão da 

sociedade familiar, a proteção jurídica não discriminatória dos filhos e a proteção de 

diversas espécies de entidades familiares, além das expressas no texto constitucional.   

Pode-se afirmar, assim, que o Direito, como um todo, vem sofrendo 

transformações em decorrência das mutações vividas na sociedade. Essas alterações 

refletem, sobretudo, no Direito de Família que regula as relações de direito pessoal, 

patrimonial, união estável, tutela e curatela. Nessa evolução mencionada, esclarece Álvaro 

Villaça Azevedo, que houve o reconhecimento da união concubinária pura – união estável 

e foram enumeradas outras formas de constituição de família, igualando juridicamente os 

filhos, bem como os direitos e deveres entre homem e mulher casados e, ainda, a 

possibilidade do divórcio direto ou por conversão.1  

A alteração introduzida no campo de Direito de Família, na atual Constituição 

Federal, decorreu de um processo evolutivo social e legislativo. Foram diversas leis que 

aos poucos alteraram temas principais concernentes ao Direito de Família, de modo que 

toda essa mudança infraconstitucional foi recepcionada pela Constituição vigente.  

A revolucionária mudança constitucional, apontada por Euclides Benedito 

Oliveira, alargou o conceito de família e passou a proteger, de forma igualitária, todos os 

seus membros, tanto os que participam da união – cônjuges e companheiros, quanto seus 

descendentes,
2
 de modo que o conceito adotado pela Constituição, de forma mais ampla, 

trata a família como ‘entidade familiar’, independente de sua forma de constituição, 

garantindo-se, a essas pessoas, proteção jurídica.
3
 Deste modo, conforme destaca Rui 

Geraldo Camargo Viana: “A disciplina legal da família, no estágio atual da civilização, 

                                                             
1 AZEVEDO, Álvaro Villaça. O direito civil na Constituição. In: MORAES, Alexandre. Os 20 anos da 

Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, p. 378 e 379.  
2 OLIVEIRA, Euclides Benedito. A Constituição Federal e as inovações no Direito de Família. In: COLTRO, 

Antônio Carlos Mathias (org). O direito de família após a Constituição Federal de 1988. São Paulo: C. 

Bastos: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 24. 
3 Idem, ibidem, p. 29. 
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vem procurando enfocar o casal, noção que está gradativamente sobrepondo-se à de 

cônjuges, insuficiente para abarcar todas as entidades familiares.”
4
 Seja a família advinda 

ou não do casamento, merece ela a proteção do Estado.
5
 Essas transformações no Direito 

de Família fazem com que os juristas estudem os novos fenômenos que não se restringem 

apenas ao casamento, mas também na filiação.
6
 

Em decorrência dessa evolução, até o conceito de família foi alterado. Enquanto o 

Código Civil e a Constituição Federal preceituam que o casamento e a união estável são 

formados por homem e mulher, hoje, por meio de uma interpretação, conforme a 

Constituição, permite-se, inclusive, casamento de pessoas do mesmo sexo. Neste sentido, 

Álvaro Villaça Azevedo assevera que o Direito de Família é mais sensível às mutações 

sociais, podendo ser aplicado de modo diferente, a depender da localidade, e ter um sentido 

religioso mais acentuado que em outros.
7
  

Serão aqui apresentadas as principais características da família romana, que muito 

influenciou o direito brasileiro, porém, como não é o objetivo desse trabalho, os pontos 

apresentados serão feitos de forma breve, apenas para contextualizar as alterações pelas 

quais a temática passou. Deste modo, José Cretella Júnior esclarece que dentre os vários 

significados da palavra família, um deles seria o conjunto de pessoas colocadas sob o 

poder do pater familias (pater no sentido de um chefe de família) cuja base era a família 

patriarcal, na qual iam se subordinando os descendentes, até a morte do chefe.
8
 Esse grupo 

doméstico tinha tríplice aspecto: o religioso, o econômico e o jurídico-político.
9
  

A família romana pode ser definida como uma sociedade de pessoas articuladas 

entre si diante da autoridade que de algum modo transcende a ordem doméstica, relevada 

com o escopo de ordem e defesa (conforme descreve Pietro Bonfante)
10

 e, segundo San 

Tiago Dantas, poderia o homem ser um pater famílias (no sentido de administrar um 

                                                             
4 VIANA, Rui Geraldo Camargo. A família. In: VIANA, Rui Geraldo Camargo; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. (org.). Temas atuais de Direito Civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. 18. 
5 Idem, ibidem, p. 19. 
6 Idem, ibidem, p. 20. 
7 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família – Curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 7. 
8 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. 20. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 106. 
9 Idem, ibidem, p. 107. 
10 Tradução livre de: “La famiglia romana si può definire una società di persone congiunte fra loro puramente 

e semplicemente dall´autorità che una di esse esercita sulle altre per fini che, in parte almeno, trascendono 

l´ordine domestico. (...) essa ci si revela nata per scopi d´ordine e di difesa (...).” BONFANTE, Pietro. Diritto 

Romano. Milano: Giuffrè, 1976, p. 117. 
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patrimônio, tendo ou não descendentes sob sua autoridade – essa chefia seria definida 

como pessoa sui juris), ou poderia o homem estar em uma família e submetido ao poder de 

um pater (denominando-se alieni juris).
11

  

Explica Rui Geraldo Camargo Viana que família, ae, advém do latim, englobando 

em seu sentido os escravos e servidores (famuli), pois todos estavam sob as ordens do 

pater familias; tal sentido foi ampliado para a gens (gentiles, família gentílica), 

considerando aqui o conjunto dos agnados (pessoas submetidas ao pater famílias por conta 

do casamento cum manu) e os cognados (parentes pelo lado materno).
12

 José Cretella 

Júnior complementa afirmando que agnação seria o parentesco civil, enquanto a cognação 

seria o embasado no vínculo de sangue.
13

  

É oportuno trazer a importância do aparecimento da gens para o fim do casamento 

entre consanguíneos, na medida em que, com a escassez de mulheres disponíveis para o 

casamento, os homens procuravam parceiras em outras gens, saindo, assim, do casamento 

endogâmico para o exogâmico, conforme esclarecem Ana Carolina Carpes Madaleno e 

Rolf Madaleno.
14

 Ressaltam, também, o ganho genético dos indivíduos dentro dos 

agrupamentos com o casamento exogâmico.
15

 

Apenas para esclarecer, deve-se mencionar que o casamento cum manu seria 

aquele em que a mulher passa ao poder do marido ou do pater familias do marido; quando 

o casamento era sine manu, a mulher continuava sob o poder da família de onde ela 

originava.
16

 No mesmo sentido menciona Pietro Bonfante que a mulher, ao se casar, 

continuava se sujeitando ao mesmo poder do chefe de família e desfazendo-se do vínculo 

da família de que saía.
17

 É importante salientar que o Direito Romano traz consequências 

diferentes à filiação, caso os pais estivessem ou não, no momento da concepção, em iustae 

nuptiae, como menciona Eduardo Volterra.
18

  

                                                             
11 DANTAS, San Tiago. Direito de família e das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 19. 
12 VIANA, Rui Geraldo Camargo. A família. op. cit., p. 22. 
13 CRETELLA JÚNIOR, José. op. cit., p. 108. 
14 MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da alienação parental: a importância 

de sua detecção com seus aspectos legais e processuais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 16-17. 
15 Idem, ibidem, p. 17. 
16 CRETELLA JÚNIOR, José. op. cit., p. 118 e 119. 
17 Tradução livre do texto: “Nell´antico diritto romano anche le donne maritate solevano entrare a far parte 

della famiglia del marito assoggettandosi alla stessa potestà e sciogliendo ogni vincolo colla famiglia dalla 

quale uscivano;” BONFANTE, Pietro. Istituzioni di Diritto Romano. 10. ed. Milão: Torino, 1946, p. 153. 
18 VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Tradução de Jesús Daza Martínez. 

Madrid: Civitas, 1991, p. 667. 
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A família romana patriarcal começou a perder espaço e a ruir com o Imperador 

Constantino que trouxe uma nova concepção de família, a cristã, restringindo o número de 

seus membros para o que hoje se denomina família nuclear, formada por pais e filhos, de 

modo que o Cristianismo passa a dar mais moralidade à sociedade.
19

 

Feita essa breve contextualização da família romana e voltando às transformações 

no Direito de Família, José Sebastião de Oliveira afirma que “(...) é no Direito de Família 

que se sentem mais facilmente as mudanças sociais e a dificuldade do ordenamento 

jurídico, através de seu subsistema normativo, em acompanhá-las, integrando-se e 

adaptando-se à realidade social.”
20

 Ou, nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, é o ramo 

do direito mais ligado à própria vida - no sentido de que as pessoas provêm de um 

organismo familiar e, de todo modo, permanecem vinculadas à família, mesmo pela 

constituição de uma nova família, seja pelo casamento ou união estável.
21

  

Pode-se dizer, com base na exposição doutrinária acima que, o Direito de Família 

sofre tais influências já que ele diretamente tem a ingerência de pessoas modificando suas 

formas estruturais e, por consequência, tais pessoas necessitam de uma proteção que por 

vezes o sistema não possui.  

Como ciência social, explica Pietro Perlingieri, o Direito precisa dessas aberturas 

para que possa ser sensível a qualquer modificação da realidade e, a transformação da 

realidade social, em qualquer de seus aspectos, implica na mudança da realidade normativa 

e vice-versa, de modo que o direito positivo pode exercer uma dupla função: conservar as 

regras existentes, adaptando-as às de natureza social preexistentes, ou modificar a 

realidade criando novas regras, de modo que o Direito, utilizando seus instrumentos, torne 

possível a transformação social.
22

  

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka assim se posiciona sobre o assunto: 

“A família nessa perspectiva histórica tem relação simbiótica com a sociedade, pois ao 

mesmo tempo em que a forma, também parte dela para se reformular.”
23

 

                                                             
19 MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. op. cit., p. 17. 
20 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 77. 
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família. 12. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2015, p. 17. 
22 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Tradução de: Maria Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 2-3. 
23 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O conceito de família e sua organização jurídica. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (org.) Tratado de Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 

30. 
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Ainda, com relação à estrutura familiar e as alterações por ela sofridas, explicam 

José Sebastião de Oliveira e Eduardo Vera-Cruz Pinto, que o modelo de família era quase 

uniforme. A constituição da família tinha origem no casamento, celebrado por pessoas de 

sexos opostos, constituída por um chefe de família, enquanto na modernidade, em nome da 

busca da realização pessoal, modificou-se a denominada família patriarcal, passando a um 

modelo com um número reduzido de pessoas.
24

 Tanto é verdade que Savigny traz como 

elementos da família o matrimônio, o poder do chefe de família e o parentesco.
25

 

A família codificada teve de ceder espaço para outros núcleos familiares, 

inclusive informais, instituindo a realização da democracia em seu próprio interior
26

, de 

modo que passou a ser um “núcleo social funcionalizado ao desenvolvimento da 

personalidade e da dignidade de seus membros”
27

, passou a ser um local de realização 

pessoal de seus membros.
28

  

O ramo do Direito de Família está imbuído de valores em suas normas que 

envolvem o aspecto religioso, principalmente no que se refere ao casamento, e dentro de 

seu conteúdo há normas que disciplinam relações patrimoniais (exemplo – regime de bens, 

alimentos, etc) ou inclusive a vida entre o casal, quer no sentido afetivo, quer no sentido de 

gerenciamento da vida conjugal. Regulamenta assuntos atinentes ao início e fim do 

casamento, da vida dos cônjuges e a destes com relação aos seus filhos.  

Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana C. do R. Freitas Dabus Maluf conceituam 

Direito de Família como “(...) ramo do direito civil que estuda a família e seus institutos.”
29

 

Para Álvaro Villaça Azevedo, o Direito de Família pode ser conceituado como:  

(...) complexo de normas jurídicas, fundado mais na moral e na religião, 

que orientam esse ramo do Direito Civil, sensível aos fatores locais, que 

disciplinam as relações entre seus membros, no âmbito do organismo 

                                                             
24 OLIVEIRA, José Sebastião de. PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Do casamento civil heterossexual e o 

homossexual: duas realidades distintas na perspectiva da diversidade sexual – enfim, nos direitos brasileiro e 

português, existem casamentos gays, e, em existindo, em que condições jurídicas? In: CARDIN, Valéria 

Silva Galdino. Novos rumos dos direitos especiais da personalidade e seus aspectos controvertidos. Curitiba: 

Juruá, 2013, p. 282 e 283. 
25 Tradução livre de: “(...) i suoi elementi sono il matrimonio, la patria potestà e la parentela.” SAVIGNY, 
Federico Carlo di. Sistema del Diritto Romano attuale. Traduzione dall´originale tedesco di Vittorio Scialoja. 

Torino: Unione Tipografico, 1886, p. 347. 
26 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. In: Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões .n. 

10, jun./jul., 2009, p. 34. 
27 Idem, ibidem, p. 35. 
28 Idem, ibidem, loc. cit. 
29 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 25. 
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familiar, influenciando, tanto no prisma material como no imaterial, as 

pessoas consideradas entre si e com relação ao seu patrimônio.
30 

Assim, em decorrência dessas evoluções ocorridas na sociedade, com reflexos na 

estrutura familiar, entende Patrícia Faga Iglecias Lemos que hoje se busca o respeito à 

individualidade e à dignidade da pessoa humana.
31

  

Percebe-se a evolução partindo de uma família linear, hierarquizada, patriarcal, 

calcada em bases patrimoniais para a família que busca a evolução de seus próprios 

membros, seu pleno desenvolvimento. Afasta-se do modelo de família embasado apenas 

no casamento, em que se faziam as vontades do pater familias e busca-se a individualidade 

como um primado do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Sobre o modelo patriarcal, Rui Geraldo Camargo Viana explica que na família 

romana o poder do pater familias era absoluto, com caráter religioso, e a adoção, na Roma 

antiga, não possuía um caráter piedoso, calcava-se no interesse do cidadão que não tinha 

filhos para perpetuar seu culto religioso e deixar um sucessor.
32

 

Há de se ressaltar, ainda, conforme ilustra Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus 

Maluf, que “(...) as mulheres eram consideradas alieni iuris e pertenciam à família do 

marido ou do pai enquanto não se casassem.”
33

   

Neste sentido, a doutrina afirma que o conceito de família é histórico, não preciso 

em sua extensão, de modo que, pelo texto constitucional, família seria o conjunto de 

pessoas ligadas pelo casamento, união estável, consanguinidade, adoção e ainda a família 

monoparental.
34

 É um conceito flexível, que sofre influência por conta da realidade fática 

da vida das pessoas.  

Jean Carbonnier destaca que sociologicamente a família é formada por um grupo 

de indivíduos ligados entre si por fatores de ordem biológica – união de sexos, procriação, 

                                                             
30 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 2. 
31 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Nulidade relativa do casamento e seus prazos. In: SIMÃO, José Fernando; 

FUJITA, Jorge Shiguemitsu; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; ZUCCHI, Maria Cristina. (org.) 
Direito de família no novo milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 147. 
32 VIANA, Rui Geraldo Camargo. A família. op. cit., p. 20. 
33 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Direito da personalidade no novo Código Civil e os 

elementos genéticos para a identidade da pessoa humana. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones 

Figuirêdo. (Coord). Novo Código Civil – questões controvertidas. Série grandes temas de Direito Privado, 

Vol 1. São Paulo: Método, 2006, p. 82. 
34 OLIVEIRA, Maria Rita de Holanda Silva. Reflexos da Constitucionalização nas relações de família. In: 

LOTUFO, Renan. Direito Civil Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 289.  
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descendentes de um ancestral comum, enquanto que juridicamente é a ligação de pessoas 

unidas pelo casamento, pela filiação, pelo parentesco e pela afinidade, resultantes do 

casamento e da filiação
35

 (tradução livre).  San Tiago Dantas também tece essa observação 

no sentido de que o estudo do Direito de Família engloba aspectos sociológicos, já que este 

ramo do Direito Civil (mais do que nos demais), as normas jurídicas são moldadas por 

conteúdos sociais.
36

 

Seguindo tal entendimento, afirma Sebastião José Roque que a família “(...) é uma 

sociedade natural, formada por pessoas físicas, unidas por laços de sangue ou de 

afinidade.”
37

 Existem laços de sangue (resultantes da descendência) e os de afinidade 

(pessoas estranhas que se agregam à sociedade familiar pelo casamento, a exemplo dos 

cônjuges).
38

 Hoje, com a possibilidade da multiparentalidade, será analisado mais adiante 

que esses laços e forma de parentesco, por vezes, não são excludentes. 

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf explica que família pode ser 

definida como o organismo social a que pertence o homem pelo nascimento, casamento, 

filiação ou afinidade, que se encontra inserido em determinado momento histórico, 

observadas a formação política do Estado, a influência dos costumes, da civilização em 

que se encontra inserida.
39

 Ou seja, as pessoas, de forma geral, podem estar vinculadas à 

família quer seja de forma biológica, pelo seu nascimento, por opção, pelo seu matrimônio 

ou união estável, pelos vínculos de afinidade etc.  

Rui Geraldo Camargo Viana, ao explicar o significado de família, ressalta que 

“(...) a família não se encerra nas amarras da lei civil.”
40

 Pode ela englobar a família 

natural consanguínea e os agregados pelo interesse e afeição, todos vivendo em um mesmo 

lar, sob a direção de uma autoridade, delineando o perfil familiar.
41

 Família natural seria o 

                                                             
35 Tradução livre do texto: “Sociologiquement, la famille est une groupe élementaire formé d´individus que 

relie entre eux un fait d´ordre biologique: union des sexes, procréation, descendance d´un procréateur 

commun. Juridiquemenent, c´est l´ensemble des personnes unies par le marriage, ou par la filiation, ou par la 
parenté et l´alliance, résultant eles-mêmes du marriage et de la filiation.” CARBONNIER, Jean. Droit civil – 

2, La famille, les incapacités. 8. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1969, p. 5. 
36 DANTAS, San Tiago. op. cit., p. 03. 
37 ROQUE, Sebastião José. Direito de família. São Paulo: Icone, 1994, p. 15. 
38 Idem, ibidem, loc. cit.. 
39 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Novas modalidades de família na pós-modernidade - 

versão digital. São Paulo: Atlas, 2010, p. 6. 
40 VIANA, Rui Geraldo Camargo. A família. op. cit., p. 39. 
41 Idem, ibidem, loc. cit. 
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agrupamento dos cônjuges e seus filhos, tendo por base o casamento, conforme ensina José 

Carlos Moreira Alves.
42

 

Sobre essa flexibilidade na definição de família, o próprio Código Civil traz 

diferentes conceitos, por exemplo, quando se pensa em família para fins sucessórios, para 

impedimento de casamento, adoção, alimentos; também em outros textos jurídicos como 

para finalidade previdenciária, tributária (declaração de imposto de renda), etc. Existe 

ainda uma forte concepção de cunho religioso e social. Esse alargamento ou redução do 

conceito família vai depender da finalidade buscada com o mesmo. Neste sentido, a 

doutrina italiana entende que “(...) a família é um fenômeno complexo que não exprime 

toda sua realidade na norma jurídica”
43

 (tradução livre).  

Ou seja, como um fenômeno social, a família está sempre em evolução, de modo 

que a norma jurídica não consegue acompanhar todas as transformações vivenciadas pelo 

Direito de Família. O caráter plural do conceito de família nascido em decorrência da 

evolução vivenciada pela sociedade, recepciona diversas espécies de família, sem 

discriminá-las – pelo menos é o que se tem buscado. Neste sentido, Patrícia F. I. Lemos 

esclarece que não é possível conceber um tratamento privilegiado para a família com 

origem no casamento em detrimento, por exemplo, da entidade formada por um dos pais e 

seus filhos, ou da decorrente da união estável.
44

  

Pode-se notar, por meio da literatura aqui estudada, que a evolução sofrida no 

aspecto familiar, em especial na filiação, foi muito grande, tanto que San Tiago Dantas 

expõe: “A união sexual é o fundamento da constituição do grupo familiar, grupo esse que, 

logo a seguir, se integra com novos elementos procriados por essa união, de modo que o 

grupo sexual primitivo e os filhos que dele resultam constituem a família na sua estrutura 

mais simples (...).”
45

 Hoje a base familiar está calcada no afeto, de modo que os casais têm 

a opção de ter ou não filhos, de se casar ou não, de ter filhos com o auxílio de métodos de 

reprodução assistida, dentre outros modelos que serão neste trabalho mencionados. 

As espécies de família têm um mesmo tratamento jurídico em termos de 

igualdade, porém, sabe-se que existem diferenças de ordem legal no que concerne ao 

                                                             
42 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 323. 
43 Tradução livre do texto: “La famiglia è un fenômeno complesso che non esprime tutta la sua realtà nella 

regola giuridica.” BIANCA, C. Massimo. Diritto civile -  v. 2, la famiglia, le successioni. 4. ed. Milano: 

Giuffrè, 2005, p. 7. 
44 LEMOS, Patrícia F. Iglecias. op. cit., p. 148. 
45 DANTAS, San Tiago. op. cit., p. 4. 
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reconhecimento de filhos – se eles vieram do casamento ou da união estável e, também, em 

matéria de ordem sucessória. Aliás, cumpre destacar aqui que foi considerada matéria de 

repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, se é constitucional a diferença de 

regimes sucessórios distintos advindos do casamento ou da união estável que possuem 

regras próprias para cada instituto.
46

  

Sobre os modelos de família, menciona Francisco Amaral:  

Vivemos numa sociedade complexa, pluralista e fragmentada, para a qual 

os tradicionais modelos jurídicos já se mostraram insuficientes, impondo-

se à ciência do direito a construção de novas e adequadas ‘estruturas 

jurídicas de resposta’, capazes de assegurar a realização da justiça e da 
segurança, em uma sociedade em rápido processo de mudança.

47
 

 

Nesta evolução dos modelos familiares, evoluiu-se do modelo patriarcal para o 

modelo de cogestão familiar, com responsabilidades compartilhadas entre marido e 

mulher. Assim, salienta Jorge S. Fujita que, com o atual Código Civil, ratifica-se a 

igualdade entre marido e mulher, já prevista anteriormente na Constituição, assumindo 

estes todas as responsabilidades da família, independente do regime de bens escolhido.
48

 

Nesse caráter plural de Direito de Família é que se acolhe a família homoafetiva, 

reconhecida, recentemente, também como forma de família. A família hoje busca a 

realização de seus membros, sendo o afeto um elemento importante de união entre os 

mesmos. Na esteira do que foi mencionado, Rolf Madaleno explica: “A família 

contemporânea encontra sua realização no seu grupo e, dentro deste grupo familiar, cada 

um de seus integrantes encontra na convivência solidária e no afeto o valor social e 

jurídico que a família exerce no desenvolvimento da sociedade e do Estado.”
49

 

A Constituição Federal atual, nos modelos de entidades familiares ali previstos, 

não trouxe toda diversidade familiar que permeia a sociedade contemporânea, cujos 

                                                             
46 STF. RE 878694. Disponível em: 
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vínculos provêm do afeto, como destaca Rolf Madaleno.
50

 Por isso, a doutrina sempre 

ressalta que o rol constitucional de modelos de família é exemplificativo e inclusivo.  

Antônio Junqueira de Azevedo, ao tratar das formas de família previstas na 

Constituição de 1988, afirma que antes a família era constituída apenas pelo casamento. 

Portanto, a mudança havida nesse campo foi de 180 graus, deixando a família de ser 

entidade jurídica para ser, antes de mais nada, entidade natural. Critica o doutrinador que o 

Projeto do Código Civil atual não teria assimilado esse espírito dos novos tempos.
51

  

Como consequência da evolução no Direito de Família (em virtude das mudanças 

sociais, econômicas, sexuais e culturais), houve uma absorção pelo Poder Judiciário das 

novas demandas trazidas pelas diversas formas de configuração familiar,52 de modo que 

este tem se deparado com questões inusitadas que não possuem uma solução expressa no 

texto legal como ocorre, por exemplo, nos casos que serão abordados de 

multiparentalidade mais adiante. 

O direito de família volta-se à função social do núcleo, protegendo direitos de 

pessoas que o compõem, criando um sistema participativo das mesmas, estabelecendo uma 

comunhão de vida.
53

 A família hoje busca o crescimento, emancipação e felicidade de seus 

membros.  

A essa busca pela realização pessoal e felicidade de seus componentes, denomina-

se família eudemonista. “Eudemonismo é a doutrina que tem como fundamento a 

felicidade como razão da conduta humana, considerando que todas as condutas são boas e 

moralmente aceitáveis para se buscar e atingir a felicidade.”
54

 

Cumpre ressaltar que o conceito de felicidade é muito amplo e subjetivo, podendo 

variar de uma pessoa para outra. Assim, o que pode ser bom para um, pode não ser para 

outro, ou talvez não seja uma conduta moralmente aceitável. 

                                                             
50 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. op. cit., p. 5. 
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Diferentemente, na antiguidade esse senso de individualidade não existia, uma vez 

que prevalecia o interesse da família (a figura do pater familias) e o do próprio Estado, de 

modo que o coletivo aniquilava o individual.
55

 Contudo, na atualidade, esse conceito se 

modifica: 

A família transforma-se num espaço ocupado por indivíduos, 

prosseguindo cada um, à sua maneira, a via da sua própria felicidade. (...) 
as lições da psicologia conduzem os pais a respeitar, desde cada vez mais 

cedo, as pessoas dos seus filhos-crianças, educando-os para a 

autodeterminação e para a auto-responsabilidade.
56

 

Extrai-se da afirmação acima, novamente, a importância do afeto e da felicidade 

nas relações familiares, enfatizando-se a responsabilidade nas ações e nas escolhas das 

pessoas na busca de seus objetivos.  

Sobre a evolução do conceito de família, Paulo Lôbo assevera que o modelo de 

família patriarcal, conhecido no Brasil desde a Colônia, entra em crise, dando lugar à 

família atual calcada no paradigma da afetividade, na comunhão de vida entre seus 

membros. Aponta que a família busca sua identificação na solidariedade, conforme 

preceitua o dispositivo constitucional (Art. 3., I, CF).
57

 A esse fenômeno de se valorizar o 

interesse da pessoa humana, ressaltando sua dignidade em detrimento de tendências antigas 

em que se valorizava mais as relações patrimoniais, denomina-se repersonalização das 

relações civis e, pode-se dizer, que é a família o espaço em que tal fenômeno ocorre com 

primazia.
58

 

Quanto a essa travessia, menciona Giselda M. F. N. Hironaka que ela deve ser 

realizada de forma a não romper com toda a tradição civilista, já que a desconstrução não 

equivale a destruição, e reconstrução não tem o significado de fazer ressurgir das cinzas. 

Mas, essa travessia deve ser feita com ‘tranquilos ventos’ que aos poucos sedimentam as 

mudanças da vida dos homens.
59

 

Realmente, essas mudanças ocorrem de forma paulatina e, de igual modo, são 

absorvidas pela sociedade e pelos operadores do Direito, mas muitas dessas transformações 
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são fruto de conquistas e lutas pela evolução da norma, não advindo, por vezes, de forma 

tão pacífica. 

Ao abordar o tema “O Direito Pós-Moderno e a Codificação”, Antonio Junqueira 

de Azevedo menciona que uma das características da pós-modernidade é a 

hipercomplexidade que se revela na multiplicidade de fontes do Direito, tanto fontes 

materiais (aponta aqui que a sociedade é composta por vários grupos sociais, sem valores 

compartilhados e cada um desses grupos quer uma norma especial para si), quanto fontes 

formais (um vasto número de leis que quebram a tendência de unidade do mundo do 

Direito). Mostra o autor, na verdade, uma contradição, já que a lei é abstrata e geral e não 

haveria motivo para se almejar uma lei específica para certas categorias ou grupos 

sociais.
60

  

O direito de família, com todas as alterações sofridas até o momento, continua em 

mutação e adaptando-se às novas realidades, de maneira que a sociedade hoje reconhece, 

convive e tem aceitado as diversas espécies de família, quer seja a formada pelo 

casamento, pela união estável, por pessoas de sexos distintos ou do mesmo sexo.61 A 

evolução sofrida na estrutura da família gerou, por consequência, uma alteração na sua 

conceituação e essência (não mais se exigindo diversidade de sexos para constituição de 

família). 

Ao longo dos anos, o Direito de Família evoluiu em decorrência das 

transformações sociais que foram alterando determinados institutos e conceitos pela 

legislação esparsa, a ponto de, em determinado momento, uma boa parte do livro de 

Direito de Família do Código Civil de 1916 não mais poder ser utilizada devido a esta 

incompatibilidade. Essas transformações todas foram acolhidas pela Constituição Federal 

de 1988, denominada Constituição Cidadã, trazendo igualdade jurídica entre os cônjuges, 

reconhecendo a união estável e a família monoparental como modalidades de família – ao 

lado da advinda do casamento, igualdade jurídica entre os filhos, planejamento familiar e 

paternidade responsável, possibilidade jurídica do divórcio sem a exigência de se esperar 
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pelo transcurso de lapsos temporais, dentre outros pontos, conforme destaca o Art. 226 do 

diploma citado.  

Cumpre ressaltar que nem o Código Civil atual, nem a legislação 

infraconstitucional tratou de forma expressa a modalidade da família monoparental, ou 

seja, aquela formada por um ascendente e seu descendente, independente de idade e estado 

econômico, decorrente da separação, divórcio, pai ou mãe solteiros, dentre outras causas, 

conforme destaca Jorge Shiguemitsu Fujita.
62

 Sobre tal temática, Eduardo Oliveira Leite 

afirma que o rompimento de um laço de filiação acarreta a família unilinear, geradora, 

dentre outras causas, da monoparentalidade.
63

  

De tal modo, exige-se da sociedade moderna a organização dessas famílias 

rompidas, estruturando as relações entre os pais e os filhos em seu interior.
64

 Pode-se 

vislumbrar a necessidade de o Estado, por intermédio do Judiciário, tentar contornar as 

situações de crise, principalmente quando se está em jogo o interesse dos filhos.
65

  

Cumpre destacar, aqui, a denominada “monoparentalidade programada”. Tendo 

em vista que o desejo de se gerar um filho é algo garantido pela Constituição, essa 

denominada – e polêmica – ‘monoparentalidade programada’ diz respeito à possibilidade 

de mulheres solteiras se utilizarem de técnicas de reprodução assistida para terem um filho, 

conforme explica Jussara Maria Leal de Meirelles.
66

  

Sobre essa temática, há de se questionar até que ponto é razoável a imposição 

dessa monoparentalidade (já pensada desde o início), ao filho que será gerado? Envolve 

aqui questões de biodireito, em que as escolhas dos pais se sobrepõem às dos filhos que 

serão gerados. O assunto é polêmico, uma vez que esse direito de se ter um filho garantido 

pela Constituição entra em conflito com o direito da personalidade do filho de ter um pai. 

Seria o direito da mãe mais importante que o do filho? Defende-se, neste trabalho, que o 

direito do filho ao conhecimento de sua ascendência genética é algo fundamental e deveria 

prevalecer, no caso em concreto.  
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Ao tecer considerações sobre a família monoparental e as recompostas, Águida 

Arruda Barbosa entende que a monoparentalidade é algo transitório, uma vez que as 

pessoas têm forte tendência a reconstituir outra família, gerando, assim, as denominadas 

famílias recompostas (que, em sua opinião, surgem por diversas vezes de duas famílias 

monoparentais).
67

  

Quanto às alterações na temática família, casamento e filhos, Luiz Edson Fachin 

afirma que havia, na compreensão jurídica de paternidade, um expressivo conjunto de 

valores, em regra discriminatórios e excludentes.68 Rompe-se com esse sistema para tentar 

construir uma relação mais justa e adequada à realidade atual. 69 

O reflexo disso na filiação, no que se refere à superação do biologismo no Direito 

de Família, segundo o mesmo autor, é que o sistema originário de família calcado na 

família matrimonializada, hierarquizada e patriarcal teve seu modelo superado, compondo 

a ideia nuclear do sistema que remete às relações parentais que emolduram a família. 

Nessa perspectiva, as alterações de valores – como a noção de posse de estado – estão 

aptas a transformar a superação do biologismo na descendência.
70

  

Essas transformações fizeram com que o grupo familiar sofresse redução do 

número de seus componentes. Deixa-se de ter o sentido de família em seu aspecto amplo e 

passa-se a considerá-lo em seu sentido restrito. Como consequência disso, segundo 

menciona Caio Mário da Silva Pereira, houve a necessidade econômica de a mulher 

trabalhar fora do lar, enfraquecendo o dirigismo familiar em seu interior, tudo isso 

convivendo com problemas habitacionais e de espaço e ainda outras atrações que levam os 

filhos a deixar de lado reuniões e jogos domésticos do passado. Em suma, tudo isso gera 

uma diminuição na coesão familiar.
71

 

Nessa pluralidade de modelos e formas de família é que hoje se reconhece outros 

modelos de família: a família homoafetiva, a proteção familiar para quem optou ou restou 

sozinho (proteção do bem de família do solteiro), proteção ao núcleo familiar denominado 

anaparental – geralmente formado por irmãos ou por alguém que não tenha laços 

                                                             
67 BARBOSA, Águida Arruda. Construção dos fundamentos teóricos e práticos do código de família 
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biológicos ligados a esta família, mas que ali sempre viveu, as denominadas famílias 

recompostas, mosaicos ou ensambladas, formadas pela reestruturação de novos laços 

familiares já que houve uma ruptura no modelo de família anterior. Enfim, diversos são os 

nomes que podem ser dados e que recepcionam e protegem as várias modalidades 

familiares. 

Entende Maria Berenice Dias que houve o reconhecimento das novas formas de 

convívio com o advento da atual Constituição Federal, emprestando-se juridicidade aos 

relacionamentos não sacralizados pelo matrimônio, rompendo-se com a posição 

privilegiada do casamento, até então base de formação e proteção familiar.
72

 

Por conta dessas alterações constitucionais, muitos doutrinadores optam por 

afirmar que existe um Direito Civil constitucionalizado. Afirma-se, por exemplo, que deve 

haver uma leitura da legislação infraconstitucional sob a ótica de valores constitucionais,  

uma vez que a norma constitucional assumiria a função de validar a legislação ordinária, 

modificando à luz de seus valores e princípios, institutos tradicionais.
73

 No mesmo sentido, 

Luiz Edson Fachin questiona se o ordenamento jurídico como um todo consegue responder 

de modo adequado às exigências que os fatos sociais impõem, mencionando que a 

compreensão da constitucionalização do Direito Civil seria algo imprescindível.
74

 Afirma 

que essa releitura se faz necessária para a superação do sistema na forma clássica em que 

se encontrava, como por exemplo, a família, de modo que este debate seria aberto, poroso 

e plural.
75

   

Ao explicar o fenômeno da constitucionalização do direito civil, Luis Felipe 

Salomão esclarece que a mesma surgiu na esteira das transformações experimentadas pelo 

direito privado, depois de sua publicização, em especial no que concerne à família, idoso, 

adolescente, criança, consumidor e função social da propriedade, sendo inegável que tais 

princípios constitucionais sobre essa temática interferem na interpretação da legislação 

infraconstitucional.
76

 Afirma o autor que tanto a publicização quanto a 

constitucionalização sempre foram criticadas por parcela da doutrina que não considera 
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possível a solução de temas referentes à esfera privada serem solucionados com princípios 

e regras do direito público constitucional.
77

 Todavia, cabe aqui ressaltar que o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar foi feita com base em uma 

interpretação do Código Civil, à luz da Constituição.  

No mesmo sentido, como bem destaca Álvaro Villaça Azevedo, o que existe é um 

Direito Civil inserido na Constituição, uma vez que se exige a regulamentação pela via 

ordinária. Aponta como vantagem deste Direito Civil na Constituição, que a legislação 

ordinária deve regulamentá-lo, sem preterir ou modificar o sentido imposto pela lei 

constitucional – salvo modificação da mesma.
78

 

Ao longo da existência das Constituições houve, por parte do Estado, uma 

preocupação em proteger a família. Não obstante, conforme ensina José Sebastião de 

Oliveira, essa proteção da família pelo Estado não acarretou em ingerência indevida em 

seu interior, ao contrário, o Estado passou a desempenhar um papel de auxílio paralelo às 

espécies de família.
79

 Todavia, até o advento da Constituição atual, a família protegida era 

a originada do casamento. Como afirma Villaça, era como se a família de fato não 

existisse, já que o legislador silenciava com relação a ela. Sugere que o Estado não deveria 

preocupar-se apenas com a família de direito e sim a família, evitando-se, dessa forma, 

adjetivações.
80

 Essa proteção estatal decorre da seguinte necessidade: 

A família é o ninho, o local de recesso, onde o homem se resguarda ao 
final de cada dia. Esse pequeno agrupamento humano, no contexto geral 

da sociedade, é obra do Direito Natural, que mostra o homem como um 

animal gregário e que precisa viver nessa célula, protegendo-se dos 

embates da existência.
81

 

 

Ao delinear a noção de família, Bittar afirma que “(...) é a célula básica do tecido 

social, em que o homem nasce, forma sua personalidade e se mantém, perpetuando a 

espécie, dentro de uma comunidade duradoura de sentimentos e de interesses vários que 

unem seus integrantes.”
82

 Por conta disso, é que se faz necessária a intervenção estatal, 

regulamentando-a no plano jurídico.
83

 Além de ser a célula básica da sociedade em que se 
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fazem presentes interesses do Estado e dos indivíduos, a família passou a ser tratada como 

centro de preservação do ser humano, tutelando a dignidade humana nas relações 

familiares.
84

 Ressalta-se, aqui, o papel político desempenhado pela família que transmite, 

por meio da educação familiar, a cultura dos genitores aos seus filhos, a tradição de certos 

valores morais e políticos.
85

 

A Constituição Italiana protege a família, em seu Art. 29, mencionando: “A 

República reconhece os direitos da família como uma ‘sociedade natural’ fundada no 

matrimônio.”
86

 A doutrina italiana admite uma posição de autonomia com relação ao 

Estado – ao mencionar o reconhecimento como ‘sociedade natural’, de modo que se 

introduz o princípio da igualdade jurídica e moral dos cônjuges e ainda a igualdade de 

direito dos chamados ‘filhos ilegítimos’ com os do matrimônio. Afirma o italiano Guido 

Alpa que este modelo, previsto na Constituição, se contrapõe e contrasta com o modelo 

autoritário previsto no Código Civil Italiano
87

 (tradução livre). Contudo, após a Lei n. 219 

de 10 de dezembro de 2002 e com a consequente reforma da filiação no Código Civil 

italiano (Decreto Legislativo n. 154 de 28 de dezembro de 2013), se aplica a doutrina atual 

que aboliu os termos discriminatórios de filhos naturais e legítimos, devendo constar 

apenas ‘filho’.
88

  

                                                             
84 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família. op. cit., p. 31.  
85 Tradução livre do texto: “Una sicura influenza stabilizzatrice è esercitata dalla famiglia non per una sua 

specifica atribuzione ma per il fato stesso che l´educazione familiare tende a trasmettere ai figli la cultura dei 

genitori e, con essa, la tradizione di certi valori morali e politici.” BIANCA, C. Massimo. Diritto civile -  v. 
2, la famiglia, le successioni. op. cit. p. 7. 
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 Tradução livre do texto: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio.” La Costituzione della Repubblica Italiana. Disponível em: 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html, acesso em 12 de julho de 2014, às 8:44. 
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ALPA, Guido. Compendio del nuovo diritto privato. Torino: UTET, c1985, p. 239. 
88 Tradução livre do texto: “Con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, sono entrate in vigore le 

nuove norme sulla filiazione. Diverse e rilevanti sono le innovazioni apportate dalla reforma. L´abolizione 

dele discriminazioni tra figli ‘naturali’ e ‘legitimi’;” BARTOLINI, Francesco. La reforma della filiazione – 

genitori e figli nel nuovo diritto di famiglia, guida operativa dopo il D.L. vo. N. 154 del 28 dicembre 2013. 

Piacenza: CELT, 2014, p. 7. 
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No Brasil, o Código Civil atual introduziu em seu corpo as alterações trazidas pela 

Constituição Federal de 1988 no âmbito do direito de família, tais como a igualdade 

jurídica entre os cônjuges/companheiros,
89

 igualdade jurídica entre os filhos e o 

reconhecimento e proteção da União Estável. É de se ressaltar que o debate da elaboração 

do Código Civil atual, em especial na parte que trata do Direito de Família, teve a 

influência e participação de juristas especialistas na área, destacando-se a contribuição de 

Álvaro Villaça de Azevedo.
90

  

A Constituição da República Portuguesa, em seu Art. 36, assegura a todos o 

direito de se constituir uma família e de contrair casamento em condições de igualdade; 

consagra também a igualdade de direitos e deveres dos cônjuges com relação aos filhos - 

os filhos nascidos fora do casamento não podem sofrer discriminações (nem por lei nem 

por repartições públicas), vedando qualquer designação discriminatória; os pais têm o 

dever de educar e manter seus filhos, primando-se por uma adoção célere.
91

 Outrossim, no 

Art. 67, ao tratar da família, afirma que esta tem proteção do Estado e da sociedade e tem 

direito à efetivação de condições que permitam a realização pessoal de seus membros – 

percebe-se aqui a característica eudemonista da Constituição portuguesa.
92

 Em seu Art. 69, 

que versa sobre a infância, evidencia-se o princípio da proteção das crianças pelo Estado e 

sociedade, com vista ao seu desenvolvimento integral, evitando-se abandono, 

discriminação e opressão.
93

 

O Código Civil Francês, na parte que dispõe sobre a filiação, sofreu alterações 

pela lei n. 2005-759, de 4 de julho de 2005. Deste modo, em seu Art. 310, o Código 

disciplina que todos os filhos com filiação estabelecida têm os mesmos direitos e deveres 

em seus relacionamentos com seus pais e mães, entrando na família de cada um deles.
94

 

                                                             
89 ROCHA. Sílvio Luís Ferreira da. Direito de família. vol. 4. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18.  
90 AZEVEDO, Álvaro Villaça. O Novo Código Civil Brasileiro: tramitação; função social do contrato; boa-fé 
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Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. (coord). Novo Código Civil: questões controvertidas. Série grandes temas 
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91 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA VII REVISÃO CONSTITUCIONAL [2005]. 

Disponível em: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx, acesso 
em 19 de março de 2015, às 11:11. 
92 Idem, ibidem, loc. cit. 
93 Idem, ibidem, loc. cit. 
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É importante destacar que, conforme assevera José Luiz Gavião de Almeida, em 

casos de desigualdade fática, seria impossível sua extinção, uma vez que, por exemplo, 

filhos não vindos de casamento não podem ter o reconhecimento automaticamente 

estabelecidos, necessitando de perfilhação voluntária ou judicial.95 Afirma o autor não ter 

havido uma completa equiparação das famílias na Constituição Federal de 1988,96 sendo 

nefasta a ideia de equiparação, tendo em vista a vontade das partes de se casar ou não, pois 

teria como resultado a maculação de institutos diversos.97 Por este motivo é que não se 

pode falar em equiparação da família constituída pelo casamento, com a formada sem o 

matrimônio.98  

Ou seja, a Constituição protege não apenas a família advinda do casamento, mas 

também a de origem na união estável, sem hierarquia entre elas. Todavia, como institutos 

distintos, possuem regras próprias, de modo a permitir que as partes, pelo exercício de sua 

autonomia privada, escolham a forma em que irão constituir família.  

A família contemporânea, ao passar por suas diversas transformações gerando a 

mutação do próprio conceito do instituto, sofre influências de diversas ordens: moral (ao se 

admitir o divórcio e ao tratar das reproduções assistidas), política (quando o Estado propõe 

um planejamento familiar) e ainda de natureza econômica (como nas questões afetas à 

moradia, desemprego, nível de vida).
99

 

Por conta dessas evoluções é que a família, como base da sociedade, está 

valorizada e merece o tratamento condigno de cada um de seus integrantes, impondo ao 

Estado assegurar certos direitos previstos constitucionalmente.
100

 

Com o objetivo de se comprovar a evolução no Direito de Família e seus reflexos 

no tema central do trabalho, optou-se por abordar, no item ‘1.2’, a elevação e o 

reconhecimento jurídico da união homoafetiva como entidade familiar.  

1.1 CONCLUSÃO 

                                                             
95 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. O direito de família e a Constituição de 1988. In: MORAES, Alexandre. 

Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. op. cit., p. 386. 
96 Idem, ibidem, p. 385.  
97 Idem, ibidem, loc. cit. 
98 Idem, ibidem, loc. cit. 
99 GLANZ, Semy. A família mutante: sociologia e direito comparado: inclusive o novo Código Civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 664. 
100 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de família. op. cit., p. 13.  
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O Direito de família vem sofrendo alterações substanciais em seu conceito e 

estrutura, de maneira que o próprio ordenamento jurídico encontra dificuldades para 

acompanhar essas alterações na sociedade que, de algum modo, acarretam consequências 

ao instituto. 

A evolução da própria família alterou sua estrutura, passando de um modelo 

patriarcal para possibilitar o surgimento de novos núcleos familiares, de modo que esses 

núcleos devem propiciar espaços para a realização de seus membros. Passa-se do modelo 

patriarcal para a família calcada no afeto, valorizando-se a pessoa humana. Esse respeito à 

pessoa humana e sua valorização repersonalizam as relações civis (que antes tinham como 

base a valorização do patrimônio). 

A família passa a ser a união de pessoas por laços de sangue, afetivos ou por 

vínculo de afinidade, permitindo a elasticidade de seu conceito, de modo que hoje é 

possível falar-se em família homoafetiva, formada por pessoas do mesmo sexo.  

A Constituição Federal de 1988 elenca um rol de modelos familiares, todavia, é 

uníssono que ele é exemplificativo e inclusivo, admitindo-se, hoje, a família plural. A 

família busca o crescimento e emancipação de seus membros, com o intuito de propiciar a 

felicidade de todos os seus integrantes. Por fim, todas as alterações constitucionais no 

Direito de Família foram recepcionadas pelo Código Civil atual mas, mesmo assim, 

percebe-se que em muitos aspectos não existem normas prontas, codificadas, para 

situações familiares em mutação.  

 

1.2 DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 

ENTIDADE FAMILIAR  

Será aqui demonstrado que, por conta da evolução sofrida na própria família, e 

por uma interpretação legislativa conforme a Constituição, houve o reconhecimento da 

união homoafetiva como espécie de entidade familiar. 

Até o reconhecimento dessa possibilidade, a doutrina, com embasamento legal, 

nem cogitava a ideia dessa união porque conforme aponta Álvaro Villaça Azevedo, a 
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diversidade de sexo era pressuposto de existência do casamento,101 de modo que “(...) ato 

inexistente nem chega a ingressar no mundo jurídico.”102 A Constituição Federal de 1988, 

em seu Art. 226, § 3º.,  reconhece apenas união estável entre o homem e a mulher.103 

Porém, a convivência de pessoas do mesmo sexo é um fato que a sociedade assiste já há 

algum tempo, quer sob o mesmo teto, ou não.
104

 

Cumpre destacar que determinados valores culturais são consagrados em cada 

época histórica, de maneira que hoje, nessa sociedade dita plural, não se coadunam com 

modelos excludentes, como esclarecem Maria Berenice Dias e Roberta Vieira Larratéa 

“(...) a orientação sexual adotada na esfera da privacidade não admite restrições, o que 

configura afronta à liberdade fundamental a que faz jus todo ser humano.”
105

 Aliás, na 

antiguidade, tal prática não era condenada, não havia nenhuma marginalização ou repulsa, 

o que só veio a ocorrer no curso da História.
106

 Enquanto os homossexuais forem 

excluídos, ou qualquer outro grupo for alvo de exclusão, não se estará vivendo, de forma 

plena, em um Estado Democrático de Direito.
107

 

A fim de explicar essa união como ato inexistente, Álvaro Villaça Azevedo, 

utilizando-se da teoria de K. S. Zachariae, afirma que como no caso de casamento que só 

existe na aparência – quando um dos nubentes não tem capacidade física de declarar sua 

vontade, isso também seria aplicado à união de pessoas do mesmo sexo; ilustra ainda com 

Planiol, os casos de casamentos não celebrados diante de um oficial do registro civil e a 

falta absoluta de consentimento.
108

 Muito embora o ato inexistente não ingresse no mundo 

jurídico, pode acontecer dele se configurar no plano fático, necessitando de ação, por vezes 
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102 Idem, ibidem, p. 143.  
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op. cit., p. 374. 
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para desconstituir ou impedir seus efeitos.
109

 Ou seja, mesmo sendo ato inexistente 

enquanto casamento, poderia haver consequências jurídicas, de modo geral, a partir dessa 

união.  

Ao abordarem a homossexualidade, José Sebastião de Oliveira e Eduardo Vera-

Cruz Pinto assim se colocam: 

A questão da homossexualidade perante a sociedade nunca foi bem 

resolvida, pois ela envolve preconceito social, religiosidade, valores 
morais e muito poucos se interessaram em enfrentá-la de verdade, 

visando achar uma solução jurídica. No entanto esse grupo minoritário de 

pessoas, além de exigir o respeito e garantia à sua liberdade da prática 
sexual, também passou a buscar a regularização jurídica de suas uniões 

que já desabrochavam no seio da sociedade contemporânea brasileira e 

portuguesa de longa data.
110

 

Álvaro Villaça Azevedo ensina que havia duas correntes com relação à união 

homossexual: a primeira, afirmando que não se tratava de entidade familiar, mas sim 

sociedade de fato, devendo seus problemas serem resolvidos com o Direito das 

Obrigações, e outra, que mencionava se tratar de entidade familiar por analogia, devendo-

se aplicar as regras da união estável e também por entender que o Art. 226 da Constituição 

Federal de 1988 não é exaustivo.111 O grande marco legislativo no campo do Direito de 

Família foi a Constituição Federal de 1988, tendo em vista a ampliação do conceito de 

família.  

Todavia, conforme destacam Flávio Tartuce, José F. Simão e Giselda M. F. N. 

Hironaka, os avanços trazidos não foram suficientes para acolher todas as demandas 

familiares.112 O Poder Judiciário já reconhece as diversas formas de configuração familiar 

para além daqueles restritos núcleos formados por pai, mãe e filhos, proteção da família 

plural, resultando da proteção do Estado; tal proteção deve também abranger as famílias 

monoparentais, as isoparentais (formadas por apenas uma pessoa), uniões estáveis, avós e 

netos, filhos havidos fora do casamento, pais ou mães não biológicos, uniões estáveis 

homoafetivas, entre outras.113 
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Para Maria Berenice Dias “(...) a identificação da orientação sexual está 

condicionada à identificação do sexo da pessoa escolhida em relação a quem escolhe, e tal 

escolha não pode ser alvo de tratamento diferenciado.”114 Talvez o termo ‘escolha’ não seja 

o mais apropriado para a identificação da orientação sexual.  

Com relação à orientação sexual, aponta a doutrina que sua base jurídica está no 

Art. 5º. da Constituição Federal de 1988 que o coloca como um direito da personalidade, 

atributo inerente e inegável da pessoa humana.115 

Ao discorrerem sobre a proteção dos direitos humanos e a vedação à 

discriminação por orientação sexual, Luiz Edson Fachin e Melina Girardi Fachin 

mencionam a necessidade da proteção de direitos fundamentais e destacam o papel da 

atuação estatal para promover o respeito e a proteção desses direitos, no sentido de que a 

tutela se estende desde a tutela primária no que tange a não ingerência à seara individual, 

até a proteção subjetiva de transgressões praticadas por outrem.
116

 

A doutrina espanhola destaca a relevância de se aprofundar o estudo sobre as 

uniões homossexuais como realidades de convivência afetiva que reclamam um pleno 

reconhecimento jurídico, devendo não apenas outorgar-lhes uma normativa legal, mas 

determinar com precisão se pessoas do mesmo sexo podem ou não estabelecer uma 

convivência more uxorio e se heterossexualidade define ou não o modo absoluto e 

definitivo de matrimônio.117 

A família surge à margem de qualquer convenção estabelecida na lei, de modo 

que não há como negar a existência e o dever de tutela das uniões homoafetivas. Assim, 

Adriana Caldas do R. F. D. Maluf, ao conceituar homossexualidade, entende que tais 

indivíduos sofrem de uma variação do impulso sexual e da afetividade, uma vez que se 

sentem atraídos sexual e afetivamente por pessoas do mesmo sexo.118 
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A existência de casais homossexuais permeia a história da humanidade, conforme 

menciona Rodrigo da Cunha Pereira, “desde que o mundo é mundo”, citando como 

exemplo a Grécia antiga, porém, ressalta que sempre foi relegada à marginalidade.
119

 

Adriana explica que orientação sexual não é uma escolha da pessoa e, embasada 

em estudos, afirma que esta tem influência genética ou biológica, sendo provavelmente 

determinada antes ou depois do nascimento.120 Diz ainda que “(...) descrever a 

homossexualidade como um simples caso de escolha é ignorar a dor e confusão por que 

passam tantos homens e mulheres homossexuais quando descobrem sua orientação 

sexual.”121 

Como forma de avanço tanto do pensamento científico quanto dos direitos 

humanos, diversos países instituíram a parceria civil registrada entre pessoas do mesmo 

sexo, tentando minimizar a segregação social vivida pelos homossexuais.122 

A evolução em países estrangeiros foi mais célere que no Brasil: “Em 1998, a 

Alemanha ampliou os direitos aos casais que vivem juntos e em 2002 registrou o primeiro 

divórcio legal de homossexuais, no tribunal de instância de Oldenbourg, no norte do 

país.”123 

Os países que permitem o casamento de pessoas do mesmo sexo e o ano de sua 

aprovação são: Holanda (2001), Bélgica (2003), Espanha (2005), Canadá (2005), África do Sul 

(2006), Noruega (2009), Suécia (2009), Portugal (2010), Argentina (2010), Islândia (2010), 

Dinamarca (2012), Brasil (2013), Uruguai (2013), Nova Zelândia (2013), França (2013), 

Inglaterra (2014), País de Gales (2014), Escócia (2014) e Luxemburgo (2014), Irlanda 

(2015).
124

 Em decisão recente (26 de junho de 2015), a Suprema Corte Norte Americana 

entendeu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo também é garantido pela Constituição 

nos Estados Unidos da América.
125

 Em 25 de fevereiro de 2016, o Senado italiano aprovou a 
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http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/06/1648129-em-decisao-historica-estados-unidos-legalizam-casamento-gay.shtml?cmpid=facefolha
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união civil de homossexuais, devendo agora o projeto passar pela Câmara dos Deputados. 

Todavia, o casamento se restringirá aos casais heterossexuais.
126

 

Afirma Marianna Chaves que no direito estrangeiro, o modelo mais conhecido e 

utilizado de união de pessoas do mesmo sexo é o registered partnership, que seria a 

parceria registrada. Este modelo engloba as premissas básicas do casamento, concedendo 

aos pares os mesmos direitos, benefícios e responsabilidades como os do casamento, 

resguardando algumas diferenças.
127

 Esse modelo é utilizado em alguns países nórdicos, 

sendo que nos Estados Unidos e em alguns outros países, utiliza-se o modelo da domestic 

partnership, com direitos mais restritos do que o mencionado anteriormente, já que não é 

baseado no casamento.
128

 Esclarece ainda a autora que quanto maior for o nível 

socioeconômico-cultural de um país, maior é a promoção para integração das minorias, 

com favorecimento para o desenvolvimento dos mesmos.
129

 

Aliás, alguns juristas defendem a ideia de ‘parceria’ no ordenamento jurídico 

pátrio para diferenciar de casamento e união estável que exigem a diversidade de sexos, 

mas tratando o tema ‘parceria’ como assunto afeto ao direito de família, e não no direito 

das obrigações.
130

 

O posicionamento de Álvaro Villaça Azevedo é que no Direito Brasileiro, a união 

homoafetiva não seria uma união estável, mas uma união homoafetiva autônoma. Usa 

como argumento de autoridade a Súmula 380 do STF e a própria Constituição Federal de 

1988 que exigem a diversidade de sexo.131 

Na atualidade, aponta Villaça, com o julgamento da Arguição de descumprimento 

de preceito fundamental – ADPF n. 132 do Rio de Janeiro e da Ação direta de 

inconstitucionalidade – ADI n. 4.277, o STF, julgando procedentes as demandas, 

posicionou-se pela admissão da união de pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar.132 Destaca, também, o posicionamento do STJ que admitiu o casamento entre 

                                                             
126 VEJA. Senado da Itália aprova projeto que legaliza união civil entre homossexuais. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/senado-da-italia-aprova-projeto-que-legaliza-uniao-civil-entre-
homossexuais, acesso em 04 de março de 2016, às 15:54. 
127 CHAVES, Marianna. As uniões homoafetivas no direito comparado. In: DIAS, Maria Berenice. (coord.).  

Diversidade sexual e direito homoafetivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 46. 
128 Idem, ibidem, p. 46 – 47. 
129 Idem, ibidem, p. 47.  
130 Vide posicionamento de TALAVERA, Glauber Moreno. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, p. 34. 
131 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 180 e 181. 
132 Idem, Ibidem, p. 201 e 202. 

http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/senado-da-italia-aprova-projeto-que-legaliza-uniao-civil-entre-homossexuais
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/senado-da-italia-aprova-projeto-que-legaliza-uniao-civil-entre-homossexuais
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pessoas do mesmo sexo133, autorizando o casamento civil entre casais homossexuais, sem a 

necessidade de união estável reconhecida.134 

A título de exemplo, em decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira 

Região, foi discutida a legitimidade de o companheiro homossexual autorizar a remoção de 

órgãos para fins de transplante. Entendeu-se pela legitimidade do companheiro para tal 

finalidade, ampliando a interpretação da lei de legitimidade do cônjuge e companheiro para 

as uniões de pessoas do mesmo sexo.
135

  

Por conta de toda essa transformação na própria essência do casamento e da 

família, Villaça, em posicionamento atual, entende que tal união se trata de núcleo familiar 

e reconhece a mudança, porém ressalta que seria melhor “(...) encarar a união homoafetiva 

como um instituto jurídico autônomo dentro do contexto enunciativo do Art. 226 da 

Constituição Federal, já que o Supremo considerou essa convivência como entidade de 

Direito de Família,”136 podendo ser considerado um casamento civil atípico.137  

Conforme explica Rodrigo da Cunha Pereira, rompeu-se com a premissa de que 

apenas o casamento era fonte legitimadora de família, com um modelo hierarquizado, 

patriarcal, heterossexual, em que se preservava a manutenção do vínculo em detrimento de 

interesses individuais. Com a Constituição atual, novos preceitos de família foram 

reconhecidos.
138

  

Sem dúvida, dentro dos novos modelos, o reconhecimento mais recente foi o da 

família homoafetiva. Com este reconhecimento, tendo por base uma interpretação 

constitucional calcada na igualdade e não discriminação, é que se reconhece a união de 

                                                             
133 DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 

(HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE HABILITEM PARA O 

CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE 

INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA 

ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF. (REsp 1183378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 01/02/2012). Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1183378&b=ACO
R&thesaurus=JURIDICO#DOC3>, acesso em 03 de novembro de 2013, às 12:51. 
134 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 202 e 203. 
135 Apelação n. 0900598-64.2005.4.03.6100/SP, publicada em 07/11/2014, do TRF3. Disponível em: 

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/3890271 acesso em 20 de novembro de 

2014, às 09:54. 
136 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 205. 
137 Idem, ibidem, p. 206. 
138 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006, p. 165.  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1183378&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC3
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1183378&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC3
http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/3890271
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pessoas do mesmo sexo. Deixa-se de lado o exclusivo modelo do casamento heterossexual 

e admite-se o casamento homoafetivo.  

A Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editada em 14 de maio 

de 2013, veda às autoridades competentes a recusa em proceder a habilitação para a 

celebração do casamento civil ou mesmo a conversão de união estável em casamento, 

quando se tratar de pessoas do mesmo sexo.
139

  

Merece destaque também o provimento número 37 do CNJ que disciplina o 

registro das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo em seu Art. 1º. Dizendo: “É 

facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil, 

mantida entre homem e mulher, ou entre duas pessoas do mesmo sexo.”
140

 Esse 

provimento é de 07 de julho de 2014 e disciplina a possibilidade de reconhecimento e 

outros direitos da união estável entre pessoas do mesmo sexo.  

Com a Resolução e o Provimento, se algum óbice ainda existisse com relação à 

possiblidade ou não para que os cartórios procedessem à habilitação das pessoas do mesmo 

sexo para o casamento ou reconhecimento de união estável, restou claro que não se deve 

impor nenhuma proibição tão somente por conta da orientação sexual. 

Enfim, fato é que hoje, da união de pessoas do mesmo sexo pode ser reconhecida 

a união estável ou mesmo a celebração do casamento. Talvez não sejam estes os meios 

mais adequados para tais alterações com relação ao procedimento do casamento e o 

registro das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que decorre de um 

ativismo judicial, ou seja, o judiciário editando normas gerais para aplicação aos casos em 

concreto. Todavia, foram os meios mais céleres a fim de se evitar diversas demandas 

judiciais solicitando a permissão para a celebração do casamento. Adequado ou não, foi 

uma postura que se exigiu do judiciário, diante de tal necessidade e realidade social.  

Mencionada a alteração sofrida na essência da formação da família, na qual se 

reconhece, na atualidade, a família advinda da união de pessoas do mesmo sexo, 

posteriormente será abordado o reflexo disso no tema central desse trabalho que é a 

                                                             
139 Resolução 175 de 14 de maio de 2013 do CNJ. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf> Acesso em 02 de 

novembro de 2013, às 11:26.  
140 Provimento n. 37 do CNJ, de 07 de julho de 2014.  Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimentos/provimento_37.pdf, acesso em 22 de 

julho de 2014, às 11:31. 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimentos/provimento_37.pdf
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filiação. No item 1.4, serão analisados alguns princípios protetivos do direito de família 

para que se possa ter uma melhor compreensão do contexto atual vivenciado pelas 

mesmas.  

1.3 CONCLUSÃO 

Apesar de o Código Civil e a Constituição Federal exigirem a diversidade de 

sexos para a existência de casamento ou união estável, passou-se a reconhecer a união de 

pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a família era embasada em uma relação heterossexual e 

agora passa a admitir a família homossexual. Isso adveio do julgamento da ADPF n. 132 

do Rio de Janeiro e a ADI n. 4277, posicionando-se o Supremo Tribunal Federal pela 

admissão dessa união. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, adotou 

posicionamento autorizando o casamento entre casais homossexuais, sem a necessidade de 

união estável estabelecida.  

Desta forma, hoje é possível tanto o casamento quanto a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo. Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a 

Resolução nº. 175 em 2013, vedando a recusa de autoridades em procederem a habilitação 

para a celebração do casamento civil ou conversão de união estável em casamento. Editou 

também o Provimento nº. 37, em 2014, disciplinando o registro das uniões estáveis de 

pessoas do mesmo sexo.  

Essa evolução foi possível por meio de uma interpretação constitucional calcada 

nos princípios da dignidade da pessoa humana e não discriminação entre as pessoas. Na 

atualidade, diversos países passaram a admitir e proteger essas uniões.  

1.4 DOS PRINCÍPIOS PROTETIVOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

Destacar-se-á, neste momento, a importância dos princípios concernentes ao 

Direito de Família, mostrando sua relevância (em especial como elemento integrador) e 

exemplificando com alguns deles. Os princípios aqui apresentados são os que têm conexão 

com o tema central do trabalho, de modo que diversos outros princípios do Direito de 

Família existem, mas não foram aqui tratados.  

O direito de família estrutura-se em princípios e regras que resguardam direitos 

individuais de seus integrantes, conciliando-os em torno da sistemática família como elo 
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entre indivíduo e sociedade.
141

 Deste modo, a evolução moderna consagrou em quase todos 

os países dois grandes princípios: o da igualdade entre o homem e a mulher no casamento 

– seja no trato recíproco, seja no exercício do poder familiar com relação ao filho – e a 

relevância prática do valor e interesse dos filhos na organização do vínculo familiar
142

 

(tradução livre). 

Os princípios que norteiam o direito de família são vetores de orientação para 

aplicação da lei, no caso em concreto. Possuem uma carga valorativa que direciona o 

operador do direito a avançar na interpretação, acomodando os diversos modelos 

familiares, protegendo-os quando da necessidade da solução de problemas.  

Deste modo, para ilustrar quais os princípios mais utilizados no âmbito do Direito 

de Família, Maria Berenice Dias elenca alguns: dignidade da pessoa humana, liberdade, 

igualdade e respeito à diferença, solidariedade familiar, pluralismo das entidades 

familiares, proteção integral de crianças, adolescentes, jovens e idosos, proibição de 

retrocesso social e o da afetividade.
143

 

José Sebastião de Oliveira, por sua vez, trata dos princípios constitucionais do 

Direito de Família que, em sua concepção, seriam: proteção de todas as espécies de 

família, reconhecimento de outras formas de família, igualdade entre os cônjuges, 

dissolubilidade do vínculo conjugal, dignidade da pessoa humana e paternidade 

responsável, assistência do Estado às famílias, dever de garantia de direitos à criança e ao 

adolescente inerentes às suas personalidades, igualdade jurídica entre os filhos, respeito 

recíproco entre pais e filhos, amparo à pessoa idosa.
144

 

O princípio da dignidade da pessoa humana permeia todo o ordenamento jurídico. 

Previsto no Art. 1 º., III da Constituição Federal atual, como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil reflete, inclusive, em outros dispositivos da própria 

Constituição. No que concerne ao Direito de Família, pode-se afirmar que a família deve 

buscar a efetivação desse princípio para seus membros e o legislador, a fim de fazer valer 

                                                             
141 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de família. op. cit., p. 3. 
142 Tradução livre do texto: “È certo che l´evoluzione moderna há consacrato quasi in ogni Paese due grandi 

princípi, che sono: l´uguaglianza dell´uomo e della donna nel matrimonio, sia nei reciproci rapporti, sia 

nell´esercizio delle potestà sui figli, e la più concreta rilevanza del valore e dell´interesse dei figli 

nell´organizzazione dei vincoli familiari.” TRABUCCHI, Alberto. Istituzioni di diritto civile – a cura di 

Giuseppe Trabucchi. 36. ed. Padova: CEDAM, 1995, p. 249. 
143 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. op. cit., p. 62 – 72. 
144 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família. op. cit., p. 273.  
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tal comando, o incluiu também no Art. 226, § 7º
145

 quando menciona que o planejamento 

familiar é de livre decisão do casal; ainda o Art. 227
146

 assegura à criança e ao adolescente, 

bem como ao jovem, o direito à dignidade e o tratamento com absoluta prioridade. 

Percebe-se, desta forma, que “(...) não há ramo do Direito Privado em que a dignidade da 

pessoa humana tenha mais ingerência ou atuação do que o Direito de Família.”
147

 

Antonio Junqueira de Azevedo enfatiza que o Código Civil atual, em seu Art. 1º., 

estabelece que ‘toda pessoa’ é capaz de direitos e deveres na ordem civil, revelando um 

personalismo ético enraizado nas ideias iluministas de Kant (para Kant, toda pessoa tem 

dignidade, enquanto tudo o mais tem preço). Mostra também que o princípio da dignidade 

humana é determinação por excelência de todo o texto constitucional. Neste trabalho, 

Junqueira define a solidariedade grupal como algo que decorre do instinto de 

sobrevivência, uma solidariedade emocional, revelada como um impulso físico de defender 

seus semelhantes, o que dá origem a algumas regras jurídicas, manifestando-se de forma 

clara no direito de família. Mas, isso faz emergir um direito de realização dos impulsos 

vitais, caracterizando-se como algo a mais ao mero instinto de sobrevivência: o direito à 

felicidade (tratado inclusive na Declaração de Independência americana – persuit of 

happiness). Destaca o autor que esse direito à felicidade dá ensejo ao denominado 

princípio da autonomia da vontade, instrumento de autodeterminação, que por sua vez, 

pode vir a colidir com os direitos fundados na solidariedade grupal, já que não têm o 

mesmo fim. Por isso, Junqueira menciona que a ideia generalizada de dignidade da pessoa 

humana deve sofrer um novo estudo para que se contribua com uma mudança de 

mentalidade coletiva que, na sua opinião, é exigida pela defesa da vida nos tempos 

                                                             
145 “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.” 

BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm, acesso em 02 de dezembro 

de 2014, às 11:28. 
146 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. BRASIL. 

Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm, acesso em 02 de dezembro 

de 2014, às 11:28. 
147 TARTUCE, Flávio. Princípios constitucionais e direito de família. In: SIMÃO, José Fernando; FUJITA, 

Jorge Shiguemitsu; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; ZUCCHI, Maria Cristina. (org.) Direito de 

família no novo milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. op. cit., p. 42. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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atuais.
148

 Muito bem exposto por Junqueira a ideia de que a dignidade da pessoa humana 

deve ter esse sentido de bem-estar coletivo e de solidariedade a permear toda a sociedade.  

Rodrigo da Cunha Pereira, por seu turno, destaca o princípio da afetividade 

familiar como um dos princípios formadores do direito de família, uma vez que o afeto é 

um elemento essencial de todo núcleo familiar, ínsito a todo relacionamento conjugal ou 

parental.
149

 Em decorrência da mudança de foco dos elementos formadores da família é 

que o referido autor menciona que a família hoje não está calcada no alicerce da 

dependência econômica, mas na cumplicidade e solidariedade mútua e no afeto existente 

entre seus membros. O afeto fundador da entidade familiar é um afeto especial, não apenas 

um sentimento, mas uma ação, uma conduta.
150

 Afirma que o afeto é um valor jurídico, 

passando a ser um vetor da organização jurídica da família, de modo que nessas relações, 

ele ganha tal força que supera, inclusive, os laços biológicos.
151

 O afeto ganhou força 

normativa de modo que se tornou o princípio da afetividade, balizador de relações jurídicas 

familiares como, por exemplo, no Art. 1634 que estabelece regras do poder familiar.
152

 

Sobre esse princípio esclarecem Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima 

Rodrigues: 

(...) funciona como um vetor que reestrutura a tutela jurídica do direito de 
família, que passa a se ocupar mais da qualidade dos laços travados nos 

núcleos familiares do que com a forma através da qual as entidades 

familiares se apresentam em sociedade, superando o formalismo das 
codificações liberais e o patrimonialismo que delas herdamos.

153 

Conforme define Jorge S. Fujita, o afeto está ligado ao princípio da solidariedade, 

“(...) moldado nos laços que unem as pessoas, na aceitação recíproca, independentemente 

das diferenças de idade, de saúde ou de riqueza patrimonial.”
154

 

                                                             
148 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código 

Civil. Em favor de uma ética biocêntrica. In: MORAES, Alexandre. Os 20 anos da Constituição da 

República Federativa do Brasil. op. cit., p. 61-72. 
149 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. op. cit., p. 

180.  
150 Idem. Princípio da afetividade. In: DIAS, Maria Berenice. (coord.).  Diversidade sexual e direito 
homoafetivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 193. 
151 Idem. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. op. cit, p. 69. 
152 Idem, ibidem, loc. cit. 
153 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. A MULTIPARENTALIDADE 

COMO NOVA ESTRUTURA DE PARENTESCO NA CONTEMPORANEIDADE. In: E-Civitas - Revista 

Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do UNI-BH - Belo Horizonte, 

volume VI, número 2, dezembro de 13. Disponível em: 

http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/issue/view/84, acesso em 10 de março de 2015, às 10:57.  
154 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106. 

http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/issue/view/84
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A relação afetiva exige um tempo de maturação, ela não é automática. Verifica-se 

tal fato, em especial, nas famílias reconstituídas. Não são apenas os laços de sangue que 

asseguram o verdadeiro afeto, conforme destaca Rolf Madaleno.
155

 

Sobre o afeto nas famílias reconstituídas, pode-se afirmar que é um local propício 

para sua realização, de modo que por essas famílias constituírem um novo arranjo familiar, 

possuem regras próprias para seu funcionamento. Ana Carolina Brochado Teixeira e 

Renata de Lima Rodrigues destacam que “(...) existe, por isso, o compartilhamento de um 

espaço comum e cuidados recíprocos que são fonte de efeitos jurídicos, principalmente no 

que se refere aos cuidados parentais, direcionados à criança e ao adolescente.”
156

 

Ao explicar as razões do afeto e solidariedade no Direito de Família, Giselda 

Maria Fernandes Novaes Hironaka explica que a busca pela felicidade, o eudemonismo, 

“(...) decorre daquela convivência interpessoal marcada pela afetividade e pela 

solidariedade mútua, e que se estabelece, normalmente, dentro de ambientes considerados 

familiares, pelas novas visões do que sejam entidades familiares.”
157

 Afirma que nessa 

evolução do Direito de Família, o afeto, como um valor jurídico, “(...) promoveu a família 

de um status patriarcal para um status nuclear.”
158

  

Para Paulo Lôbo, este princípio “(...) 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.”
159

 Menciona que o legislador, ao 

introduzir o Art. 1593 do Código Civil dizendo existirem duas espécies de parentesco – o 

natural ou o civil – permite afirmar que existe outra verdade real que a biológica, de modo 

que os laços de parentesco são regidos, qualquer que seja sua origem, no princípio da 

afetividade.
160

  

Verifica-se, desta forma, que o princípio da afetividade ganhou espaço no Direito 

de Família, haja vista que deve a família propiciar esse avanço nas relações interpessoais 

entre seus membros, passando o afeto a um valor jurídico. Pode-se aqui mencionar o 

julgado que versa sobre a condenação de um pai ao pagamento de indenização por conta 
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do abandono afetivo do filho, ou seja, a falta do dever de cuidado que deve se fazer 

presente nas relações familiares. A omissão do pai no dever de cuidado do filho gerou um 

ato ilícito (pelo não fazer), devendo tal ilicitude ser compensada por danos morais.
161

  

Destaca-se, também, o princípio da solidariedade familiar como um 

desdobramento do Art. 3º., I da Constituição Federal que tem por base a solidariedade 

social. Este princípio enfatiza a ajuda mútua que os membros de uma família devem ter. O 

grande exemplo de sua aplicação seria o pagamento de alimentos
162

. Flávio Tartuce 

menciona que este princípio não tem base apenas patrimonial, mas também afetiva e 

psicológica, implicando, também, respeito e consideração mútuos entre seus membros.
163

 

Paulo Lôbo revela que este princípio pode ser extraído do Art. 1513 do Código 

Civil que menciona a existência de comunhão de vida plena instituída pela família também 

no que se refere à adoção, poder familiar, mútua assistência entre os cônjuges na direção 

da família, transmissão da herança, direito de visita e alguns outros.
164

 Afirma ainda que 
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“(...) a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o afeto, como fato 

psicológico ou anímico, este de ocorrência real necessária.”
165

  

O direito converteu a afetividade em princípio jurídico, trazendo direitos e deveres 

aos membros da família, de modo que a afetividade é o princípio jurídico que no âmbito 

das relações familiares se estampa no princípio da solidariedade.
166

 

O fenômeno da solidariedade é mais evidente na família nuclear. Conforme 

explica C. Massimo Bianca “(...) a família nuclear se caracteriza pelo intenso vínculo de 

solidariedade que existe reciprocamente entre seus membros, e que se traduz em direitos e 

obrigações de assistência, de colaboração e de sustento.”
167

 Diz mais adiante que essa 

solidariedade familiar corresponderia a prestações de assistência, fidelidade e colaboração 

por parte dos familiares
168

 (tradução livre).  

Pontua Tepedino que “(...) a solidariedade torna-se assim instrumento de 

promoção da pessoa humana, exigindo do Estado e dos particulares comportamento 

proativo e comprometido com o restante da sociedade.”169 

Conforme preceitua José Carlos Amorim de Vilhena Nunes, o princípio da 

solidariedade decorre de uma relação de responsabilidade, vinculando o indivíduo à vida, 

aos interesses e às responsabilidades de um grupo social, nação ou da própria humanidade. 

Outrossim, afirma que esse princípio seria um ‘sentimento interessado’, uma vez que o 

Estado também tem o dever de socorrer as entidades familiares e seus membros.
170

 

Ou seja, pelo princípio da solidariedade, entende-se que os membros de uma 

família devam se socorrer mutuamente, tanto em termos financeiros (sentido material) ou 
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emocional (sentido imaterial, mútua assistência). Caso polêmico é a possibilidade de 

alimentos entre ex-cônjuges. Geralmente, nesses casos, os alimentos são fixados com um 

termo final, a fim de que uma das partes consiga voltar ao mercado de trabalho e a se 

manter financeiramente. Agora difícil é sustentar que, após a ruptura da vida conjugal, sem 

a necessidade de alimentos para nenhuma das partes venha, posteriormente, o ex-cônjuge 

solicitar esses alimentos. Uma vez que não existe mais a sociedade familiar, como fazer 

prevalecer o princípio da ‘solidariedade familiar’, já que não existe mais família? Cumpre 

destacar que isso não é um ponto pacífico na doutrina, de modo que alguns doutrinadores 

entendem ser possível a fixação de alimentos, mesmo nesses casos. 

Outro princípio norteador do direito de família é o da igualdade jurídica entre os 

filhos, previsto no Art. 227, § 6º. da Constituição Federal e no Art. 1596 do Código Civil 

atual. Por meio deste princípio o ordenamento jurídico brasileiro não admite a 

discriminação ou a categorização de filhos, como era feito anteriormente. Hoje não mais se 

pode falar em filhos adulterinos, ilegítimos, adotivos etc. Filho é filho, sem ser possível tal 

qualificação, pois são todos iguais perante a lei.  

Ressalta Jorge S. Fujita que no Código Civil de 1916 a filiação era classificada 

como legítima (advinda do casamento), legitimada (casamento dos pais posterior à 

concepção ou nascimento do filho), ilegítima (não do casamento) e adotiva.
171

  

A doutrina espanhola também fazia essa categorização de filhos. Quando aborda o 

tema ‘estados civis da filiação’, explica que havia cinco estados, sendo quatro de filiação e 

um de falta de filiação. Dentre as espécies de filiação havia a filiação legítima (advinda do 

matrimônio – aqui então haveria filhos legítimos e ilegítimos), a natural reconhecida 

(podendo ser reconhecidos, já que não havia impedimento matrimonial entre seus pais), a 

natural legitimada por concessão (o Estado reconhecia esse estado de filiação) e a 

adotiva.
172

  

Além da igualdade jurídica entre os filhos, Flávio Tartuce destaca o princípio da 

igualdade entre os cônjuges e companheiros, previsto no Art. 226, § 5º. da Constituição 

Federal e Art. 1511 do Código Civil. Explica que quando o Art. 1511 do Código menciona 

a comunhão plena de vida, o faz com base na igualdade de direitos e deveres existentes 
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entre eles
173

. Ou seja, o ordenamento impôs aqui um sistema de cogestão familiar, 

dividindo responsabilidades e direitos entre ambos os componentes da unidade familiar. 

Deixou para o passado o chamado ‘pátrio poder’ no qual apenas o pai, por exemplo, era o 

detentor de responsabilidades perante o filho, substituindo-o pelo poder familiar. 

Nesse sentido, afirma Elisabete Doria Bilac que a “(...) normatização jurídica da 

paternidade vem-se transformando no sentido de uma maior equidade de direitos e 

obrigações entre pais e mães, de um lado, e, de outro, de uma maior responsabilidade 

paterna para com os filhos, independente da natureza da filiação.”
174

 

Carlos Roberto Gonçalves assevera que a regulamentação deste dispositivo acaba 

com o poder marital e com o encapsulamento da mulher, que ficava restrita às atividades 

domésticas e à procriação. Deste modo, o patriarcalismo não se coaduna com o período de 

avanços quer de ordem tecnológica ou social que a sociedade tem vivenciado.
175

 

Desta forma, com o advento da atual Constituição Federal, houve a inserção do 

ordenamento jurídico do princípio da igualdade jurídica tanto de filhos quanto entre 

cônjuges ou companheiros, ressaltando a importância desses institutos para a vida familiar 

harmônica.  

Também importante é o princípio constitucional insculpido no Art. 227 que 

coloca a criança, o adolescente e o jovem com o dever jurídico de serem cuidados pela 

família, sociedade e Estado. Verifica-se, aqui, a proteção a ser dada a estas pessoas que 

necessitam de cuidados especiais.
176

 Decorre deste artigo o princípio do melhor interesse 

da criança. Ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 1º. (Lei 

8069/1990) preconiza a doutrina da proteção integral.
177

 O princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente também pode ser vislumbrado nos Arts. 1583 e 1584 do Código 

Civil que regulamentam a guarda de filhos, previstos no Capítulo IX do Código, cujo tema 

é “Da proteção da pessoa dos filhos.”  
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A Declaração de Genebra, de 1924, refere-se à necessidade de se dar proteção 

especial à criança. Na sequência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

destacou o direito a cuidados e assistência especiais às crianças e coube à Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, de 1959, determinar em seu segundo princípio:
178

 

A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas 

oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de 

forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na 

instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta 

sobretudo, os melhores interesses da criança.
179

 (grifos desta autora) 

Posteriormente, conforme esclarece Caio Mário da Silva Pereira, coube à 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança da ONU/1989 (Decreto n. 

99.710/1990) regulamentar tal princípio, quando ocorreu sua incorporação no ordenamento 

jurídico. Estabelece que crianças e adolescentes devem ser consideradas em suas 

individualidades, por seus pais e responsáveis, devendo ser consideradas como pessoas em 

peculiar condição de desenvolvimento.
180

 

A proteção dada à criança e ao adolescente os elevou à categoria jurídica de 

proteção de pessoa, recebendo tratamento diverso do que tinham no Código de Menores e 

no Código Civil de 1916, passando de uma situação passiva para receberem um papel 

ativo, sendo reconhecidos os direitos à pessoa dos filhos que estejam sob poder familiar, 

portanto, são titulares de direito da personalidade, como demonstra Águida Arruda 

Barbosa.
181

 

Este princípio é crucial quando se analisam conflitos que tratam dos interesses de 

criança e adolescente, em especial guarda de filhos, busca e apreensão de menores, adoção, 

reconhecimento de paternidade, enfim, diversas demandas em que se deva levar em conta 

o que é melhor para a criança ou adolescente envolvido. 
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Ao discorrer sobre o perfil dos conflitos familiares, Fernanda Tartuce menciona 

que é preciso analisar de forma profunda tanto o que é dito como estar atento para o que foi 

omitido, uma vez que este pode estar na base das controvérsias de forma latente.
182

  

Todavia, a interpretação desse princípio admite variações, conforme o caso em 

concreto, não se podendo ignorar seu aspecto subjetivo:
183

  

O que interessa na aplicação deste princípio fundamental é que a 

criança/adolescente, cujos interesses e direitos devem sobrepor-se ao dos 
adultos, sejam tratados como sujeitos de direitos e titulados de uma 

identidade própria e também uma identidade social. E, somente no caso 

concreto, isto é, em cada caso especificamente, pode-se verificar o 
verdadeiro interesse sair da generalidade e abstração da efetivação ao 

Princípio do Melhor Interesse. Para isso, é necessário abandonar 

preconceitos e concepções morais estigmatizantes. Zelar pelo interesse 

dos menores de idade é cuidar de sua boa formação moral, social, 
relacional e psíquica. É preservar sua saúde mental, estrutura emocional e 

convívio social.
184

 

Outro princípio também referente à proteção de filhos e relacionado à 

responsabilidade dos pais é o da paternidade responsável e o do planejamento familiar. 

Presente no Art. 226, § 7 º. da Constituição Federal
185

 e no Art. 1565 do Código Civil
186

, 

este princípio traz a responsabilidade compartilhada dos pais e um sistema de cogestão das 

decisões. Muito embora seja uma decisão livre do casal o número de filhos que deseja ter, 

não podendo o Estado intervir nesta esfera privada, caso essa decisão não seja a mais 

adequada, o Estado, por meio da lei (mesmo que de forma indireta, já que precisa da 

vontade da parte) tem mecanismos para trazer alguma consequência aos pais. Um exemplo 

seria a ação de alimentos gravídicos que impõe ao suposto pai o dever de pagar alimentos 

ao nascituro. Até mesmo o Papa Francisco, em recente pronunciamento, na volta de uma 
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viagem às Filipinas, criticou os fiéis que têm muitos filhos, mencionando que o ato da 

paternidade tem a ver com responsabilidade.
187

 

Da análise desses princípios, Carlos Ayres Britto expõe que decidir sobre o 

tamanho da família é uma decisão que cabe ao casal, porém tal decisão voluntária exige a 

responsabilidade de sua escolha, já que tem como suporte fundamental o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Outrossim, tal princípio, conforme ainda explica, age de 

modo binário – o de dar a liberdade aos casais para terem o número de filhos que 

desejarem (destacando aqui o princípio da autonomia da vontade ou esfera de privacidade 

decisória) como contempla os porvindouros componentes da família, dando-lhes condições 

de bem-estar e assistência físico-afetiva.
188

 

Existe um direito à liberdade de escolha nas relações familiares, impondo aos seus 

membros responsabilidades e consequências dessas decisões tomadas.  

A doutrina também reconhece a existência da pluralidade familiar como um 

princípio, devendo-se proteger outras formas de família que não apenas as expressas na 

Constituição Federal.
189

 Já que a família é plural, não pode haver hierarquia entre as 

formas existentes.
190

 Não é o casamento a única forma legitimadora para formação de 

família. Decorre daí, inclusive, o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo 

serem protegidas como entidades familiares.  

Sobre a pluralidade familiar, Pietro Perlingieri, ao abordar o tema família explica 

que, ainda que existam várias espécies e modos de organização familiar, a sua finalidade é 

a educação e promoção das pessoas que pertencem a este grupo, de modo que “(...) o 

sangue e o afeto são razões autônomas de justificação para o momento constitutivo da 

família, mas o perfil consensual e a affectio constante e espontânea exercem cada vez mais 

o papel de denominador comum de qualquer núcleo familiar.”
191

 

A doutrina portuguesa, por seu turno, revela como principais princípios que 

versam sobre a filiação, os seguintes: direito de constituir família, atribuição aos pais 
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poder-dever de educação dos filhos, inseparabilidade dos filhos dos seus genitores, não 

discriminação entre filhos nascidos do casamento e fora dele, proteção da adoção, proteção 

da família, proteção da paternidade e da maternidade e, por fim, proteção da infância.
192

 

Luiz Edson Fachin, por sua vez, destaca alguns princípios consagrados na 

Constituição e no Código Civil: a) dissociação do estado da filiação com o estado civil dos 

pais.
193

 Ou seja, o reconhecimento de filhos é possível tanto para pessoas casadas quanto 

para pessoas não casadas. Não importa qual o estado civil dos pais da criança, o direito de 

filiação é uma ação de estado e independe de qual modelo estrutural de família ele adveio. 

No mesmo sentido explica Leila Maria Torraca de Brito que “(...) nas  sociedades de 

tradição jurídica romano-cristã, a relação paterno-filial, por longo período, esteve 

vinculada ao casamento, quando o sentido jurídico da filiação firmava-se pelo matrimônio 

dos pais da criança.”
194

 O pai da criança era o marido da mãe e os filhos que não 

nascessem do casamento, eram considerados ilegítimos.
195

 “Na atualidade, entretanto, não 

é apenas pelo casamento que se formam casais, famílias e que se estabelece a filiação 

alterando-se, assim, as referências culturais que subsistiam.”
196

 

Segue Fachin trazendo como segundo princípio - b) o direito à paternidade como 

direito fundamental da criança e do adolescente
197

 – no sentido de que é um 

desdobramento do primeiro princípio por ele apontado; c) a superação dos limites formais 

em matéria de prova na investigação de paternidade;
198

 d) a dissociação entre paternidade e 

ascendência genética (artigo 1.593 do Código Civil de 2002 - parentesco permite o 

reconhecimento forçado, espontâneo ou voluntário da paternidade socioafetiva);
199

 Aqui o 

autor diferencia a investigação da averiguação, de maneira que se pode falar em 
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reconhecimento espontâneo da paternidade, reconhecimento voluntário (na averiguação) e 

o forçado (na investigação);
200

 e) “mantém, mesmo sob o princípio da igualdade, a 

diferença (que não se confunde com desigualdade, e sim, materializa a igualdade 

substancial) entre filhos matrimoniais e filhos extramatrimoniais.”
201

 

Sobre a aplicação de princípios constitucionais ao direito de família codificado, 

afirma Gustavo Tepedino que é uma “(...) reconstrução das categorias do direito de família, 

renovado pelos valores existenciais, processo hermenêutico cuja importância avulta no 

exame da filiação.”
202

 Analisando essa ingerência na filiação, afirma que a relação 

parental, em especial a filiação, “(...) põe em evidência uma série de situações jurídicas 

existenciais incompatíveis com o tratamento dogmático tradicionalmente forjado nas 

relações patrimoniais.”
203

 Ou seja, o olhar hoje que se deve ter sobre a filiação não é 

apenas aquele que tinha objetivos meramente patrimoniais, mas também afetivos. Percebe-

se que essa análise da filiação sob o prisma da afetividade vem gerando diversas 

consequências e, um exemplo a ser dado, é o da multiparentalidade. 

Destacados aqui alguns dos princípios que embasam a proteção da família e que 

possuem conexão com a filiação, o capítulo seguinte abordará o tema parentesco, trazendo 

seu conceito, as espécies e formas de sua constituição, bem como a análise do tema 

filiação. 

1.5 CONCLUSÃO 

O trabalho analisa o papel dos princípios norteadores do Direito de Família e 

aponta alguns que considera mais relevantes. Deste modo, pode-se afirmar que os 

princípios servem de vetores para orientar os operadores do Direito na análise dos casos 

em concreto, oxigena o ordenamento jurídico e possibilita acomodar as várias espécies de 

modelos de entidades familiares, protegendo-as quando um problema surgir e demandar 

uma solução jurídica.  

Dos princípios aqui elencados, alguns merecem destaque. Dentre tais princípios, o 

da dignidade da pessoa humana, com base constitucional - Art. 1º., III, CF, que surge como 
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fundamento da República. É um princípio que permeia todo o ordenamento jurídico, 

refletindo, inclusive, em outros dispositivos constitucionais, como no Art. 226, § 7º. (que, 

com base no princípio da dignidade da pessoa humana e o da paternidade responsável, 

menciona que o planejamento familiar é de livre decisão do casal) e Art. 227 da 

Constituição Federal (aqui se coloca a criança, adolescente e o jovem com absoluta 

prioridade, respeitando, dentre outros direitos, sua dignidade). A dignidade deve alcançar 

um sentido de bem-estar coletivo, levando ao princípio da solidariedade familiar, 

possibilitando o auxílio entre os membros da família, de forma mútua, tanto sob o prisma 

afetivo como material, devendo-se respeitar a comunhão de vida familiar, conforme 

preceitua o Art. 1513 do Código Civil.  

O princípio da afetividade é muito utilizado dentro das relações familiares, de 

modo a criar ou a declarar consequências e relações jurídicas advindas dos laços de afeto. 

É um elemento essencial para unir o núcleo familiar. Ele deve permear tanto as famílias 

unidas por laços de sangue e, em especial as famílias que não possuem esse laço 

consanguíneo, sendo unidas pelos laços de afeto. Esse princípio tem o condão de formar a 

paternidade socioafetiva. Verificou-se, neste trabalho, que as famílias reconstituídas 

propiciam um ambiente no qual tal princípio pode ser comumente observado.  

O princípio da igualdade jurídica entre os filhos, é previsto no Art. 227, § 6º. da 

Constituição Federal e no Art. 1597 do Código Civil (que trata da presunção dos filhos 

nascidos na constância do casamento). Hoje não se pode mais diferenciar ou categorizar 

filhos nascidos no casamento ou fora dele. Filhos, uma vez reconhecidos, possuem os 

mesmos direitos.   

No mesmo sentido, o princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e 

companheiros, com base no Art. 226, § 5º. da Constituição Federal, bem como no Art. 

1511 do Código Civil, impõe um sistema de cogestão familiar.  

Finalmente, o Art. 227 da Constituição Federal estampa o princípio da proteção 

integral e melhor interesse da criança e adolescente, igualmente mencionado no Art. 1º. do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda, os Art. 1583 e Art. 1584 do Código Civil, ao 

estabelecerem o sistema de guarda de filhos, com preferência à guarda compartilhada, 

coloca o filho como sujeito de direitos, com ênfase à sua proteção. Ademais, cabe ressaltar 

a Declaração de Genebra de 1924 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
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1948, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças da ONU de 

1989, dando atenção especial à criança e adolescente no cenário internacional.  

Esses princípios que aqui foram enfatizados mostram a evolução no Direito de 

Família e da própria família (a exemplo da possibilidade de se admitir outros modelos de 

entidades familiares). Desta forma, essa evolução sofrida pode abrigar a possibilidade de 

duplo vínculo de parentalidade ao mesmo tempo – a biológica junto com a socioafetiva, 

acarretando a denominada multiparentalidade ou pluriparentalidade. 
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2 DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO E DA FILIAÇÃO 

Pretende-se, neste capítulo, tratar das relações de parentesco e filiação. Para tanto, 

iniciar-se-á com a formação do parentesco, suas espécies, para então serem abordadas as 

formas de filiação daí decorrentes. Ainda serão analisados aspectos pontuais da Resolução 

do Conselho Federal de Medicina 2013/13 e a de número 2.121/2015 que dispõem sobre as 

técnicas de reprodução assistida, bem como o conflito que pode advir das espécies de 

filiação e se existe ou não alguma prevalência entre elas. 

Dito isso, pode-se afirmar que é por meio das relações de parentesco que o Direito 

organiza a relação interna dos membros de uma família, bem como desta com o mundo 

exterior.
204

 Parentesco e filiação estão intimamente ligados, de modo que “(...) o vínculo 

jurídico da filiação, liga uma pessoa a seus pais, numa relação paterno-filial, 

harmonicamente corresponde a uma relação materno-filial.”
205

  

Para San Tiago Dantas, parentesco seria o vínculo coesivo que prende os 

membros de uma família.
206

 Esse vínculo decorre da comunhão biológica entre 

ascendentes e descendentes, participando os colaterais, de modo que esse parentesco 

decorrente da função biológica da família seria o que aproxima seus membros.
207

 No 

mesmo sentido, afirma Christiano Chaves de Farias que o estudo do parentesco diz respeito 

“(...) às relações estabelecidas entre pessoas que integram uma comunidade familiar.”
208

 

Ou então como “(...) o vínculo, com diferentes origens, que atrela determinadas pessoas, 

implicando em efeitos jurídicos diversos entre as partes envolvidas.”
209

 

Ou seja, é pelas relações de parentesco que se unem os membros da família, 

menciona-se quem pode demandar ou ser demandado nas ações de alimentos, estabelece-se 

filiação, são previstas consequências para o direito de herança, impõe-se impedimentos 

para o matrimônio. Também direitos e deveres são trazidos na ótica interna da relação 

familiar, bem como sob a relação desta com pessoas de fora da relação familiar, a exemplo 

                                                             
204 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e a paternidade presumida. Porto Alegre: Fabris, 

1992, p. 19. 
205 Idem, ibidem, p. 20. 
206 DANTAS, San Tiago. op. cit., p. 7. 
207 Idem, ibidem, p. 7 – 8. 
208 FARIAS, Cristiano Chaves de. A família parental. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (org.). Tratado de 

Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 249. 
209 Idem, ibidem, loc. cit. 



62 

 

da responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, do impedimento da pessoa 

casada em contrair novas núpcias com uma terceira pessoa, etc. 

Deste modo, o Código Civil atual, em seu Art. 1593, estabelece duas espécies de 

parentesco – natural, quando resultante de consanguinidade, ou civil, quando resultante de 

outra origem. Assim, parentesco é a união familiar de pessoas ligadas pelo sangue 

(consanguíneo, natural) ou civil (estabelecido pelo direito, resultante da adoção), conforme 

conceitua Álvaro Villaça Azevedo.
210

 Não obstante às espécies de parentesco, é 

reconhecido como um direito de personalidade o conhecimento da origem genética.
211

 

O Código Civil espanhol, por seu turno, em seu Art. 108, determina que a filiação 

pode ser natural ou por adoção, sendo a natural na modalidade matrimonial e não 

matrimonial. Qualquer que seja a espécie de filiação, seus efeitos são os mesmos.
212

 

(tradução livre). 

Conforme aponta Heloísa Helena Barbosa, o Código Civil (vindo de um projeto 

anterior à Constituição) acabou por gerar muitas dúvidas e questões não resolvidas no que 

concerne ao parentesco. Deste modo, o parentesco gera consequências de cunho pessoal e 

patrimonial. Com relação ao parentesco civil, uma vez que ele decorre da lei - e não de 

vínculos consanguíneos, é importante destacar que, quando estabelecido o parentesco 

socioafetivo, cria-se o vínculo de filiação e, por consequência, as linhas e graus de 

parentesco, com os efeitos daí decorrentes, de cunho pessoal e patrimonial.
213

 Essa filiação 

jurídica (ou legal) dá-se pelo reconhecimento por meio da lei do vínculo paterno-filial.
214

 

Sobre o parentesco de ‘outra origem’, menciona Luiz Edson Fachin que houve 

uma abertura de espaço para esse novo modelo de parentesco, para o valor constitutivo da 

posse de estado (Arts. 1593 e 1605, II), posse esta que se embasa na tríade nomen, tractatio 
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e fama, dando ensejo à filiação socioafetiva, bem como estabelece a presunção de 

paternidade nas fecundações homólogas e heterólogas.
215

 

Explica Heloísa Helena Barboza que o parentesco tem origem na filiação, já que 

para determinar a linha ou o grau do parentesco, tem-se como referência a relação de 

ascendência e descendência, ou seja, a filiação; criado o vínculo de filiação, por 

consequência, também estarão estabelecidas as linhas e graus de parentesco, com os 

consequentes efeitos jurídicos daqui decorrentes.
216

 

O Código Civil português menciona em seu Art. 1578 que “(...) parentesco é o 

vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma delas descender da outra ou de 

ambas procederem de um progenitor comum.”
217

 Portanto, a doutrina portuguesa afirma: 

“Parentes dizem-se, portanto, pessoas entre as quais intercede uma relação de 

consanguinidade, ou seja, que descendem umas das outras ou de um tronco comum.”
218

  

A relação de parentesco pode ser contada por linhas e graus (que segundo Rolf 

Madaleno são marcados pela distância genealógica).
219

 Por linhas, ocorre na linha reta – 

relação de ascendência e descendência e na colateral ou transversal, oriundos do mesmo 

tronco ancestral, sem descenderem um do outro, até o quarto grau.
220

 Ressalta, ainda, que 

tanto o Código quanto parte da doutrina consideram a afinidade entre as relações de 

parentesco – Art. 1595, restringindo-se aos limites traçados pela lei, ou seja, ascendentes, 

descendentes e irmãos, destacando-se que na linha reta a afinidade não se extingue com a 

dissolução do casamento ou da união estável.
221

  

Ainda sobre esse assunto, “(...) as linhas são constituídas por gerações, nascidas 

das diversas relações conjugais. Cada geração forma um grau, assim, a proximidade ou a 

remoticidade entre as pessoas conta-se pelo número de gerações ou de graus que as 
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separam.”
222

 Deste modo, o vínculo do parentesco pode ser duplo – quando estabelecido 

por parte de pai e mãe, ou simples, quando estabelecido por parte apenas de um deles.
223

 

Cumpre lembrar que o Art. 1595 do Código Civil menciona que o cônjuge ou 

companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade, sendo que em seus § 

1º. e 2º., trata do ‘parentesco por afinidade’. Ocorre que essa ‘forma de parentesco’, como 

esclarece Rolf Madaleno, não concede nenhum direito (alimentos ou sucessão legítima), 

apenas impõe restrições, proibições concernentes à união.
224

 Ensina que “(...) a afinidade é 

uma cópia da consanguinidade, é vínculo meramente fictício (...).”
225

 

Maria Helena Diniz por sua vez, ao conceituar parentesco, menciona ser a relação 

que vincula não apenas pessoas que descendem de um mesmo tronco comum, como 

também o existente entre um cônjuge ou companheiro com os parentes do outro, além dos 

casos da adoção e o socioafetivo.
226

 

Pode-se perceber que o código fala em ‘vínculo’ de afinidade e, mais adiante, fala 

em ‘parentesco por afinidade’. Por tal motivo, parte da doutrina, contrariando o que diz 

Maria Helena Diniz, não concorda com tal espécie de parentesco, mas sim com a formação 

do vínculo da afinidade. Quem bem explica tal fato é José Luiz Gavião de Almeida: 

Afinidade nunca foi, entre nós, parentesco. O Código anterior qualificava 

essa relação jurídica simplesmente de vínculo, cujos efeitos se limitavam 
a impedir, entre os afins, o casamento. Expressamente, o Código atual 

chamou a afinidade de parentesco (art. 1.595, §1º.). E, se há formação de 

parentesco entre uma pessoa e o filho de seu cônjuge, trata-se de 
parentesco em primeiro grau e em linha reta por afinidade. Mas essa é a 

ligação (primeiro grau e linha reta) entre pais e filhos. 
227

 

 

Na esteira desse entendimento, o Código Civil português categoricamente afirma 

que o parentesco decorre de uma relação de consanguinidade, de ascendência e 

descendência. Logo, da afinidade, seguindo esse raciocínio, não decorre vínculo de 

parentesco. Ademais, menciona o Art. 1584 do referido Código: “Afinidade é o vínculo 
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que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro.”
228

 Explica a doutrina: “Trata-se, 

pois, de uma relação de família que não deve confundir-se com a de parentesco, baseada 

em laços de sangue. Uma coisa são os parentes e outra os afins.”
229

  

Ou seja, enquanto o Código Civil brasileiro não traz uma definição muito precisa 

de afinidade, o Código português já o faz no sentido de que, para ser parente, é necessário 

descender de um mesmo tronco comum, com consaguinidade (salvo casos de adoção), 

casos de ascendência e descendência e, afirma a doutrina, que os parentes decorrem de 

laços consanguíneos, enquanto a afinidade decorre de um vínculo que liga cada cônjuge 

aos parentes do outro. 

Pontes de Miranda, ao explicar o vínculo de afinidade, afirma que os afins não são 

entre si afins, ou seja, os parentes por afinidade do marido não são parentes por afinidade 

da mulher, de modo que o vínculo só existe, reciprocamente, entre cada cônjuge e os 

parentes do seu cônjuge - Affines inter se non sunt affines.
230

  

São exemplos de parentesco civil os advindos da adoção e da inseminação 

artificial. A base aqui é a formação do vínculo socioafetivo que se cria entre as partes; a 

denominada paternidade socioafetiva é calcada em laços de afeto. Decorrem das 

inseminações artificiais heterólogas, do reconhecimento voluntário, da adoção simulada, 

adoção em geral, todas que caibam na posse de estado de filho.231 

Pode-se dizer que a família possui três tipos de vínculo de filiação, que podem 

coexistir ou existirem de modo separado. Seriam eles os vínculos de sangue, vínculos de 

direito e vínculos de afetividade.
232

  

Ao abordar o tema filiação tratado no Código Civil anterior, San Tiago Dantas 

distingue a filiação natural (resultante do simples fato da procriação), da legítima (quando 

os pais estariam ligados por justas núpcias) e a civil (decorrente do vínculo de adoção), 
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122. 
232 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias.  op. cit., p. 18. 
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sendo que, desses modelos, a filiação legítima era a que representava uma maior parcela de 

direitos e deveres, representando a plenitude do estado de filiação.
233

 

Todo indivíduo tem um pai e uma mãe biológicos. A procriação é um fato natural 

e, transplantada para o plano jurídico, dá lugar ao instituto da filiação.234 A procriação, fato 

natural, nem sempre corresponde à filiação, fato jurídico. Nem sempre a verdade jurídica 

coincide com a verdade biológica.235  

Em decorrência de princípios constitucionais que tratam da igualdade jurídica 

entre as filiações (biológica e socioafetiva – não importando sua origem), entende Belmiro 

Pedro Welter que a discussão sobre as três verdades de perfilhação – formal, biológica e 

sociológica, resta sem objeto.
236

 Segundo ele, a filiação decorrente das presunções – a que 

denomina ‘formal’ – foi banida do ordenamento jurídico diante da unidade da filiação e da 

certeza científica do DNA, restando no ordenamento apenas as filiações genética e 

afetiva.
237

  

Sem embargo da importância da certeza científica, não se pode dizer que as 

presunções foram banidas do ordenamento jurídico. Elas continuam sendo fonte de 

filiação. Ou seja, toda criança que nasce dentro de um matrimônio, presume-se ser filha do 

marido da mãe, até prova em contrário (e se o julgador não entender que deve ser mantido 

o vínculo socioafetivo, caso ainda exista). 

Retomando o Art. 1593 do Código Civil pátrio que afirma que o parentesco pode 

ser natural (biológico) ou civil (quando decorrer de outra origem),238 explica José Luiz 

Gavião de Almeida que o código classifica os filhos como naturais (advindos de relação 

biológica, consanguínea) e civis (qualquer outra forma que estabeleça filiação civil). 239 

Sobre as diferenças entre filiação decorrente de origem genética e da afetividade explica 

Paulo Lôbo: 

                                                             
233 DANTAS, San Tiago. op. cit., p. 341. 
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Fazer coincidir a filiação com a origem genética é transformar aquela, de 

fato cultural e social em determinismo biológico, o que não contempla 

suas dimensões existenciais, podendo ser a solução pior. A origem 
biológica era indispensável à família patriarcal e exclusivamente 

matrimonializada, para cumprir suas funções tradicionais e para separar 

os filhos legítimos dos filhos ilegítimos. A família atual é tecida na 

complexidade das relações afetivas, que o ser humano constrói entre a 
liberdade e o desejo. A família, tendo desaparecido suas funções 

tradicionais, no mundo do ter liberal burguês, reencontrou-se no 

fundamento da afetividade, na comunhão do afeto, pouco importando o 
modelo que adote, inclusive o que se constitui entre um pai ou mãe e seus 

filhos. A afetividade, cuidada inicialmente pelos cientistas sociais, pelos 

educadores, pelos psicólogos, como objeto de suas ciências, entrou nas 

cogitações dos juristas, que buscam explicar as relações familiares 
contemporâneas.

240
 

Para o autor, a verdade biológica nem sempre é a melhor das verdades, a mais 

adequada, uma vez que ter certeza sobre sua origem genética, não é o suficiente para 

justificar uma filiação, mormente quando já houver uma convivência socioafetiva entre 

pais e filhos, quer decorrente da posse de estado ou da adoção. A certeza científica pouco 

contribui para clarear a relação entre pais e filhos, “(...) pois a imputação da paternidade 

biológica não substitui a convivência, a construção permanente entre os laços afetivos.”
241

 

Existe ainda a possibilidade de se descobrir a origem genética, a ancestralidade, o 

que não gera, todavia, nenhum vínculo de filiação. O direito de vindicar a identidade 

genética decorre do Art. 48 da atual lei de adoção (Lei n. 12.010/2009) que autoriza ao 

adotado ter acesso aos autos e conhecer sua identidade biológica. Verifica-se que a própria 

lei já estabelece diferenças, tanto no Art. 1593 do Código Civil, como no Art. 48 do ECA, 

sobre as formas de se estabelecer filiação. Passa, assim, a paternidade (sob a perspectiva da 

filiação) a ser um direito.
242

 Agrega-se outro elemento para além da verdade biológica e da 

jurídica, já que a paternidade é algo que se constrói, não é um dado, insurgindo-se nessas 

relações uma verdade socioafetiva, que transposta ao plano jurídico, remonta a ideia da 

posse de estado de filho.
243

  

Conforme explica Luiz Edson Fachin, toda essa nova realidade decorre do 

processo de transformação que a família tem sofrido.
244

 O problema que se coloca é saber 

como essa evolução sofrida nas formas dos arranjos familiares – da família patriarcal até a 

família ‘pós nuclear’ (por exemplo a monoparental ou de casais sem filhos) repercutirá no 
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âmbito da filiação.
245

 E já se pode adiantar que essa nova realidade influencia de forma 

direta a estrutura da família, gerando situações por vezes que o ordenamento não possui 

respostas prontas a serem aplicadas. 

Há de se distinguir a existência de independência entre a linha jurídica e a 

biológica; é o que já afirmava João Baptista Villela desde longa data, de modo que são 

várias as situações legais “(...) nas quais a paternidade é atribuída a quem bem pode não ser 

o pai biológico ou a quem manifestamente não o é.”
246

 O referido autor foi um dos 

primeiros a tratar, já em 1979, sobre a desbiologização da paternidade e merecem destaque 

suas colaborações: 

(...) a consciência de que a paternidade é opção e exercício, e não mercê 

ou fatalidade, pode levar a uma feliz aproximação entre os que têm e 
precisam dar e os que não têm e carecem receber. Explico-me. Por que 

não acolher, adotar, tomar em legitimação adotiva, ou em outras formas 

possíveis e imagináveis de ajuda, tantas crianças carentes, ao invés de 
manter represado o impulso da paternidade ou pôr mais vidas num mundo 

superpovoado e competitivo?
247

  

Fica claro que o exercício da paternidade advém de um projeto parental e não uma 

simples consequência de um ato sexual em que decorre uma gravidez não pretendida por 

ambos. Como afirma o próprio autor, a transcendência do conteúdo biológico se manifesta 

quando os laços de sangue parecem insuficientes para assumir um relacionamento mais 

profundo entre pais e filhos.
248

 

Desta feita, as relações de parentesco decorrentes dos critérios apontados, em 

especial a abordagem que se dá nesse trabalho, qual seja, aspectos da filiação, gera 

consequências jurídicas distintas. Então, a doutrina aponta três critérios geradores de 

paternidade: o jurídico (previsto no Código, nos casos das presunções de paternidade), o 

biológico (prevalecendo o vínculo consanguíneo) e o socioafetivo (fundado no melhor 

interesse da criança e embasado nos laços de afeto).
249

 

Portanto, filiação pode ser conceituada como “(...) a relação jurídica que se 

estabelece entre o filho e seus pais; inversamente, a relação entre pai e filho é chamada de 
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paternidade, e entre mãe e filho, conhecida como maternidade. São pessoas que descendem 

umas das outras ou ligadas pelo vínculo da adoção.”
250

 

Jorge S. Fujita define filiação como “(...) o vínculo que se estabelece entre pais e 

filhos, decorrente da fecundação natural ou da inseminação artificial homóloga (sêmen do 

marido ou companheiro) ou heteróloga (sêmen de outro homem, porém com o 

consentimento do marido), assim como em virtude da adoção.”
251

 

O Código Civil estabelece em seu Art. 1596: “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.”
252

 Acolheu o Código o 

princípio da igualdade jurídica dos filhos, não importando a sua origem.  

Tentou-se eliminar, na Constituição atual, o problema de se ter apenas a origem 

de um dos pais, possibilitando ao filho o registro da filiação em nome de ambos, 

independente do estado civil de seus pais. Ressalva Heloísa Helena Barboza que, ao lado 

da paternidade jurídica do Código Civil, o fato social-biológico se impôs, de modo que o 

legislador teve de permitir o reconhecimento de filhos extramatrimoniais.
253

 

Porém, até que essa evolução ocorresse, a filiação consanguínea deu origem à 

denominada filiação legítima (filhos nascidos de relação sexual entre pessoas casadas), 

ilegítima natural (advindo de pessoas não casadas, porém, sem impedimento para o 

casamento), ilegítima espúria ou adulterina (pessoas impedidas de se casar, relação 

adulterina) e ilegítima incestuosa (decorrente de relação de pessoas parentes entre si em 

grau não permitido para o casamento).
254

 Todavia, hoje a situação jurídica dos filhos 

independe do estado civil dos pais.255
 

Percebe-se, do pensamento exposto acima, a importância dada ao tema filiação, 

matéria com regulamentação própria, sejam os filhos nascidos ou não dentro de um 
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casamento. Ou seja, não importa se o filho adveio de uma família ‘padrão’, sempre haverá 

sua proteção jurídica.  

Deve-se mencionar que hoje, além de existir essa igualdade jurídica entre os 

filhos, há um incentivo ao reconhecimento da filiação, quer por meio de leis ou projetos, 

como, por exemplo, o Projeto Pai Presente, que fez surgir os Provimentos de n. 12
256

 e n. 

16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dispondo sobre a recepção pelos Oficiais de 

Registro Civil de Pessoas Naturais, de indicações de supostos pais de pessoas que já se 

acharem registradas sem paternidade estabelecida, bem como sobre o reconhecimento 

espontâneo de filhos perante os referidos registradores.
257

 

Em síntese, o Projeto ‘Pai Presente’ tem por objetivo estimular o reconhecimento 

voluntário da paternidade, uma vez que foi constatado um grande número de crianças 

matriculadas em escolas públicas sem que se mencionasse a filiação paterna. Por meio dos 

referidos provimentos, buscou-se aumentar o número de reconhecimento das paternidades, 

já previsto na Lei nº. 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regulamenta a investigação de 

paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências. A lei, em seu 

Art. 1º., traz as formas de reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, 

mencionando, em seu Art. 2º., que o registro de nascimento referente a menores, no qual 

conste apenas a maternidade, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro, com os 

dados do suposto pai, com o intuito de ser realizada a averiguação oficiosa da 

paternidade.
258

 

O Art. 1609 do Código Civil prevê as formas de reconhecimento espontâneo da 

paternidade e, além dos modos voluntários, o reconhecimento também pode ser feito por 

meio de ação investigatória de paternidade ou maternidade. Aduz José Luiz Gavião de 

Almeida que tal ação é o meio pelo qual se substitui, pela sentença judicial, o ato 

voluntário do reconhecimento – ou a presunção legal, de modo que, pela via judicial, 

introduz-se a filiação biológica no mundo jurídico.
259

  

                                                             
256 Provimento n. 12 do CNJ, de 06 de agosto de 2010. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimentos/provimento_12.pdf, acesso em 13 de 

janeiro de 2015, às 09:44. 
257 Provimento n. 16 do CNJ, de 17 de fevereiro de 2012. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/Provimento_N16.pdf, acesso em 13 de janeiro de 2015, às 11:37.  
258 BRASIL. Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992. Regula a investigação de paternidade dos filhos 

havidos fora do casamento e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8560.htm, acesso em 13 de janeiro de 2015, às 09:55. 
259 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Reconhecimento de filiação. op. cit., p. 540. 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimentos/provimento_12.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/Provimento_N16.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8560.htm


71 

 

Conforme observa o Rui Geraldo Camargo Vianna, hoje há um incentivo e 

assegura-se a filiação bilateral, evitando-se, deste modo, resquícios de discriminação que a 

norma constitucional buscou eliminar, possibilitando o inquestionável direito ao filho à 

regularidade de seu estado, de sua filiação.
260

 Entende que a questão de estado é um direito 

indisponível ao filho.
261

  

José Luiz Gavião de Almeida conceitua filiação como o vínculo que une alguém 

ao fruto de sua reprodução, ou seja, o liame entre pais e filhos, conceito este que 

caracteriza a filiação consanguínea, natural, não se confundindo com a espécie de filiação 

jurídica, muito embora os efeitos de uma ou de outra sejam os mesmos.
262

 

Quando se conseguiu, por um meio científico, estabelecer a paternidade de forma 

quase absoluta, foi necessário admitir a denominada ‘paternidade biológica’,
263

 de modo 

que, ao lado da paternidade jurídica, também existe a paternidade biológica, que ao ser 

questionada frente às técnicas de reprodução assistida, gera novas questões, ou seja, se o 

pai é quem fornece o material genético (mesmo que recebido de um banco de sêmen), se 

mãe é quem dá à luz, mesmo se em casos de ‘barriga de aluguel’. O vínculo biológico 

passa também a ser questionado por não ser o critério mais seguro para a determinação da 

paternidade/maternidade.
264

 Ao diferenciar as espécies de filiação, Márcio Antonio 

Boscaro afirma:  

Criou-se, então, a distinção entre pais e mães biológicos (os que 
colaboraram com material genético para a geração do filho) e pais e mães 

por opção afetiva (aqueles que, não tendo condições genéticas de 

reprodução, utilizaram-se do auxílio de terceiros, mas assumiram as 

responsabilidades pela criação da criança assim gerada). Por isso, em 
estudos recentes sobre o instituto, tem sido dito que a filiação pode ser 

encarada sob a sua ótica natural, jurídica e afetiva.
265

  

 

Também esclarece Luiz Felipe Brasil Santos que na filiação consanguínea 

(incluindo-se aqui a reprodução artificial homóloga), a origem é a concepção, enquanto 

que na filiação civil (por exemplo, a advinda da reprodução artificial heteróloga), a filiação 
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resulta da vontade, inspirada pelo afeto.”266 Coadunando com tal pensamento, afirma 

Rodrigo da Cunha Pereira: 

Para que um filho verdadeiramente se torne filho, ele deve ser adotado 
pelos pais, tendo ou não vínculos de sangue que os vinculem. A filiação 

biológica não é nenhuma garantia da experiência da paternidade, da 

maternidade ou da verdadeira filiação. Portanto, é insuficiente a verdade 
biológica, pois a filiação é uma construção que abrange muito mais do 

que uma semelhança entre os DNA.
 267

 

Ou seja, a consanguinidade não é a única fonte de se estabelecer filiação. Além de 

ser pai biológico, deve-se ‘escolher’ ser pai e, mais, pai daquele filho. A paternidade passa 

então a ter a dimensão do afeto inserida em seu conceito e em sua concretude, de modo que 

uma paternidade biológica pode ao mesmo tempo ser afetiva ou não. E uma paternidade 

afetiva, não necessariamente será biológica, a exemplo da filiação pela adoção. Cumpre 

ressaltar que, conforme aponta Heloísa Helena Barboza, o afeto ganha relevância para o 

Direito, à medida que ele traz direitos e obrigações, gerando vínculos entre as pessoas 

inseridas na órbita familiar.
268

 

Paulo Luiz Netto Lobo afirma que o denominado estado de filiação desligou-se da 

origem biológica para assumir uma dimensão mais ampla a fim de englobar tanto a filiação 

biológica como a não biológica, de modo que, segundo ele, estado de filiação é gênero do 

qual são espécies a filiação biológica e a não-biológica.
269

 Afirma ainda que “(...) na 

realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa humana é único e de natureza 

socioafetiva, desenvolvido na convivência familiar, ainda que derive biologicamente dos 

pais, na maioria dos casos.”
270
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Para o referido autor, o estado de filiação é qualificação jurídica advindo da 

relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas – pai/mãe e filho, atribuída a 

alguém, da qual decorre um complexo de direitos e deveres recíprocos.
271

  

Em alguns ordenamentos estrangeiros pesquisados, pode-se observar também a 

igualdade jurídica entre os filhos, como por exemplo, no Código Civil português, em seu 

Art. 1911, § 3º. (o poder parental vale para filhos havidos dentro ou fora do casamento).272 

O Código Civil Francês, em seu Art. 310, também se refere à igualdade jurídica dos 

filhos.273 A doutrina francesa classifica a filiação em filiação legítima, filiação natural, 

filiação adotiva e filiação advinda da procriação artificial.274 

A doutrina espanhola faz a distinção entre filiação jurídica e biológica, 

enfatizando que, para a biologia, filiação é o vínculo que liga os gerados a quem os gerou, 

enquanto que para o direito, filiação é o vínculo que os liga àqueles que, perante a lei, são 

seus pais. Biologicamente, todos filhos têm pais, porém, para o mundo jurídico, existem 

filhos de pais desconhecidos, ou ainda, existe filiação entre pai e filho de quem 

biologicamente não o é. 
275

  

Eduardo Oliveira Leite, ao tratar da incerteza da paternidade e da certeza da 

maternidade indaga que todo dilema da filiação advindo da cultura ocidental remonta às 

indagações romanas de como se ter certeza da paternidade, já que a paternidade é incerta e 

‘mater semper certa est’? Para sanar tal dúvida, os romanos criaram a presunção da 

paternidade com o pater is est quem nuptia demonstrant.
276
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O citado autor afirma que a relação paterno-filial é complexa e movediça e indaga 

quem ousaria afirmar que os laços biológicos, em matéria de filiação ou parentalidade, são 

mais importantes que as relações de afeição e confiança?
277

  

(...) o desaparecimento da equação clássica que regulava a estrutura 
familiar (pater est quem ...) e a certeza trazida pela perícia genética 

entraram em conflito exatamente porque a filiação não pode justificar-se 
só pela biologia, ou pelos genes, mas também pelo afeto, pelo social e 

pelo jurídico, que, interligados, colorem a rede do parentesco.
278

 

Rui Geraldo Camargo Viana explica que, “(...) com os progressos da ciência, 

pode-se dizer que o brocardo pater is est quem (justae) nuptiae demonstrant deve ser 

substituído pela verdade científica pater is est quem DNA demonstrat.”
279

 

Mostrando essa evolução no campo do direito de família brasileiro, Paulo Luiz 

Netto Lobo assevera que do conflito existente entre filiação biológica e socioafetiva, 

sempre prevalecia a filiação biológica, porém, na atualidade, a filiação socioafetiva passou 

a ganhar mais espaço, sendo alçada a uma categoria própria.
280

  

Uma vez registrados, todos os filhos são legítimos, não podendo haver a 

discriminação entre eles, porém, conforme assevera Nelson Sussumu Shikicima, por vezes 

os pais registram seus filhos sem saber que não são seus pais biológicos, de modo que, 

posteriormente, pode haver tanto por parte do pai quanto do filho a ação para anulação ou 

retificação do registro.
281

 

O Código Civil, ao tratar da filiação, dispõe em primeiro lugar, em seu Art. 1596, 

que, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, os filhos terão os mesmos 

direitos, consagrando aqui a igualdade jurídica entre eles e proibindo quaisquer 

discriminações referentes à filiação. Ainda em seu Art. 1597, traz as presunções da filiação 

jurídica, ou seja, presumem-se concebidos na constância do casamento, dentre as causas 
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elencadas, os havidos por reprodução assistida homóloga (mesmo se falecido o marido) e a 

heteróloga (desde que se tenha a prévia autorização do marido).
282

  

Dispõe o Art. 1597 do Código Civil sobre as presunções da filiação advinda do 

casamento: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de 

estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias 

subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação 
judicial, nulidade e anulação do casamento; III - havidos por fecundação 

artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a 

qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes 

de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial 
heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.

283
  

Não há na lei nenhuma primazia entre afetividade e consanguinidade, existindo, 

conforme apontam a Ministra Fátima Nancy Andrighi e Cátia Denise Gress Krüger, duas 

verdades reais: a biológica e a socioafetiva.
284

  

Desse modo, quando esses casos são levados ao Poder Judiciário, deve o julgador 

“(...) jamais pautar-se em posicionamentos estanques, definidos antecipadamente em 

ideário teórico predeterminado, e sim, atentar de forma acurada para as peculiaridades do 

processo, cujos desdobramentos devem pautar as decisões.”
285

 

Percebe-se, pela citação acima, a complexidade de estabelecimento de filiação 

quando estão em conflito a filiação socioafetiva e a biológica, de modo que não existe 

regra pré-estabelecida para a tomada de tais decisões. Conforme apontado, é o caso em 

concreto que vai ditar a solução para o problema, mas é importante destacar que, caso o 

ordenamento expressamente permita a multiparentalidade, esta seria, para muitos casos em 

que a filiação socioafetiva convive com a biológica de modo pacífico, uma solução para 

casos de filiação que possuam esses dois vínculos.  

Sobre as presunções do Art. 1597 do Código Civil, Heloisa Helena Barboza 

afirma que elas são relativas e, pode o marido desconstituir a paternidade que a lei lhe 
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atribui, conforme prevê o Art. 1601 do Código.
286

 Ressalva a autora que no caso das 

inseminações heterólogas, por haver a prévia autorização do marido a fim de que se utilize 

material genético de terceiro, faria gerar uma presunção absoluta.
287

 O enunciado 570 da 

VI Jornada de Direito Civil de 2013 também dá esse efeito da presunção para os que vivem 

em união estável.
288

  

Ou seja, ao lado da filiação consanguínea, advinda ou não do casamento – e aqui 

não há o que se discutir uma vez que esta filiação jurídica coincide com a biológica, há, 

ainda, a filiação calcada nas técnicas de reprodução assistida (homóloga ou heteróloga) e 

as denominadas de outra origem, advindas de vínculo de afeto, a filiação socioafetiva, que 

tem como fonte a posse de estado de filhos, a adoção, as relações de madrastio ou 

padrastio, a própria inseminação heteróloga e a cessão de útero. É o que se tratará no item 

2.2.  

2.1 CONCLUSÃO 

Esta parte do trabalho analisa a relação de parentesco e as questões de filiação. 

Depreende-se da leitura do Art. 1593 do Código Civil que o ordenamento pátrio admite 

duas espécies de parentesco – o natural/consanguíneo ou o civil. Muito embora o Código 

não mencione qual seja a outra origem, a doutrina já firmou entendimento que esta seria a 

calcada na socioafetividade (seria a socioafetividade uma forma ampla em que se 

inseririam a adoção, a inseminação heteróloga, etc). A relação de parentesco pode ser 

contada por linhas (reta e colateral) e graus (do 1º. em diante para se atribuir efeitos 

jurídicos). Das relações de parentesco, surgem direitos e deveres dentro das relações 

familiares – por exemplo a questão alimentícia, poder familiar e a ordem sucessória.  

As relações de parentesco unem os membros de uma família de forma geral 

porque possuem vínculos consanguíneos ou de outra origem. A filiação, por sua vez, é a 

relação estabelecida entre pais e filhos (paternidade e maternidade), formando um vínculo 
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jurídico advindo da consanguinidade, da afetividade ou de direito (a exemplo das 

presunções), em primeiro grau e em linha reta.  

Defende-se, nesse trabalho, que a parentalidade decorre de um projeto parental, 

transcendendo um conteúdo meramente biológico.  

Por conta disso, a doutrina afirma que podem existir três critérios que ensejam a 

parentalidade: o jurídico (como no caso das presunções da paternidade), o 

biológico/consanguíneo e o socioafetivo. Pode, ao mesmo tempo, ser biológica e jurídica 

ou socioafetiva e jurídica. Outrossim, defende-se a ideia de que essas formas de filiação 

não são excludentes, podendo ao mesmo tempo ter-se o vínculo biológico com o pai ou 

mãe e, ao mesmo tempo o socioafetivo com o pai ou mãe de criação, padrastos e 

madrastas, pai e mãe adotivos, dando lugar ao que se denomina de multiparentalidade. 

Porém, uma vez estabelecida a filiação, estabelece-se a igualdade jurídica entre os filhos, 

conforme dispõe o Art. 1596 do Código Civil.  

2.2 DAS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO ALÉM DA BIOLÓGICA: DA 

FILIAÇÃO POR SOCIOAFETIVIDADE  

Será aqui abordado o conceito de filiação socioafetiva, seus efeitos jurídicos e o 

papel das famílias recompostas (colaborando com o desenvolvimento desta espécie de 

filiação), destacando-se as relações de padrastio e madrastio. Deste modo, entende-se por 

filiação socioafetiva “(...) aquela consistente na relação pai e filho, ou entre mãe e filho, ou 

entre pais e filho, em que inexiste liame de ordem sanguínea entre eles, havendo, porém, o 

afeto como elemento aglutinador, tal como uma sólida argamassa a uni-los em suas 

relações (...).”
289

 

O parentesco socioafetivo é algo funcional, constitui-se por uma estruturação 

psíquica em que seus membros exercem certas funções uns em relação aos outros e, 

independente de vínculos biológicos, o exercício dessas funções é o que vincula os 

familiares.
290
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Em vários aspectos atinentes à filiação, o atual Código Civil é omisso e, em 

especial com relação à filiação socioafetiva, ele já nasce excludente, pois deixou de trazer 

tal modalidade de modo expresso.
291

 

O Código poderia ter avançado no que diz respeito às espécies de filiação, porém 

não o fez, deixando a norma de conteúdo aberta para que fosse preenchida à medida da 

necessidade de sua proteção e evolução. Fachin destaca que nesse Código será valorizado o 

papel da jurisprudência, evidenciando que é um “Código que não nasce pronto, a norma se 

faz Código em processo contínuo de construção.”
292

  

Na esteira da evolução sofrida pelas relações familiares como um todo, em dias 

atuais, entende Antonio Carlos Morato, que o afeto é concebido como “(...) fator relevante 

para a constituição dos laços familiares (como é o caso da socioafetividade no parentesco) 

e na superação de uma visão essencialmente patrimonial e dimensionada sob uma 

perspectiva patriarcal (...).”
293

  

Para Patrícia F. I. Lemos, o afeto, a solidariedade e o amor unem o núcleo familiar 

na atualidade, buscando a realização da dignidade da pessoa humana de seus membros.
294

 

No mesmo sentido entende Christiano Cassettari que a família moderna é 

socioafetiva, pois elevou o afeto a uma categoria jurídica, dados seus efeitos jurídicos.
295

 

Outrossim, “A paternidade ou filiação socioafetiva é o reconhecimento judicial de que o 

que liga duas pessoas e as faz crer que manterão esse vínculo por toda a vida é o amor.”
296

 

Paulo Luiz Netto Lôbo define como paternidade (e filiação) afetiva “(...) a que se 

constitui na convivência familiar, independentemente da origem do filho.”
297

 Entende que 

por conta da evolução do direito à paternidade, ela não mais se embasa exclusivamente na 
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relação biológica entre pai e filho. Para o autor, antes de tudo, a paternidade é socioafetiva, 

tendo origem a paternidade biológica e a não-biológica.
298

  

Sobre a produção de efeitos do afeto no campo do direito de família, isso ocorre 

uma vez que “(...) esse princípio é um vetor de tutela, ele pode qualificar certos laços e 

condutas como juridicamente eficazes.”
299

 Destaca-se também que na medida em que o 

afeto é uma relação social, ele tem importância para o Direito, uma vez que as relações 

vivenciadas por duas ou mais pessoas, com base na afetividade, são geradoras de eficácia 

jurídica.
300

 De tal modo, o comportamento típico de uma convivência familiar é capaz de 

gerar eficácia jurídica, a exemplo da posse de estado de filho – por isso, entendem as 

autoras citadas que não se pode falar em direito ou dever de afeto, já que se deve valorizar 

manifestações exteriores que traduzam o afeto em determinadas relações.
301

 Ou seja, “(...) 

o afeto para o direito não funciona como um sentimento, mas como uma conduta objetiva, 

externada na convivência familiar, e a relação jurídica de parentesco que nasce é 

irreversível e não pode ser desfeita aos sabores do desamor.”
302

 

Romualdo Baptista dos Santos esclarece que a afetividade manifesta-se de forma 

mais expressiva no Direito de Família, tendo em vista que as relações familiares são 

permeadas pelo afeto, de modo que as relações familiares, além de jurídicas, são 

afetivas.
303

 

A socioafetividade é algo que se constrói nas relações cotidianas, dentro dos 

núcleos familiares, por vezes recompostos. É o exercício dessa autoridade de quem faz as 

vezes de pai ou mãe, imbuído de laços de afeto, que origina a paternidade socioafetiva. O 

que realmente determina a paternidade ou a maternidade é o exercício fático, a conduta 

imbuída de responsabilidade e deveres do poder parental.
304

  

Geralmente, no confronto entre paternidade biológica e socioafetiva, percebe-se, 

pelos julgados analisados nesse trabalho, que prevalece a segunda. Contudo, uma 
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observação feita por Romualdo Baptista dos Santos, é que existe um argumento em 

desfavor da doutrina do afeto, qual seja, a de que o vínculo genético é estável e 

permanente, enquanto que os afetos são instáveis e se modificam com frequência.
305

 Para 

rebater tal argumento, o autor afirma que o afeto que permeia as relações familiares não é o 

mesmo das paixões. Os afetos da relação paterno-filial são os sentimentos de amor e 

compaixão, mais complexos, estáveis e duradouros.
306

 

Deste modo, tratada pela doutrina e jurisprudência, a convivência familiar como 

um direito fundamental, igualmente com a não discriminação de filhos e a 

corresponsabilidade dos pais, consolida-se a família socioafetiva, de forma que se assume 

uma realidade familiar na qual os vínculos de afeto se sobrepõem à verdade biológica, 

mesmo após as conquistas genéticas referentes ao DNA.
307

 

No mesmo sentido, afirma Álvaro Villaça Azevedo, que devido aos avanços da 

biotecnologia “(...) a paternidade biológica exerce um papel secundário no Direito de 

Família, especialmente quando confronta com os princípios da afetividade, da igualdade 

entre os filhos e da dignidade da pessoa humana, que imperam na convivência familiar.”
308

 

Por tal motivo, em sua opinião, a paternidade socioafetiva sobrepõe-se até mesmo a uma 

prova biológica de paternidade.
309

 

Porém, como deve ser a prova da existência do afeto nessas relações entre pai/mãe 

e filhos e como ela influencia nas decisões das ações de filiação? Segundo Maurício 

Cavallazzi Póvoas, o afeto deve permear as ações do dia a dia na relação familiar, de modo 

que ele se exterioriza pelo cuidado e zelo, pelas demonstrações espontâneas de carinho e 

cuidado.
310

 Segundo o autor, “(...) uma vez estabelecida a afetividade, basta que se prove 

que até o momento do início do litígio entre as partes, ela se manteve. Feita esta prova, não 

há como afastar a existência da aludida relação pelo fato de terem as partes iniciado uma 

ação judicial em lados opostos.”
311

  

No mesmo sentido, Heloísa Helena Barboza afirma que o reconhecimento 

necessita ser por sentença para que tenha efeitos jurídicos, provando-se que o afeto existe 
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tanto no campo externo (socialmente evidenciado) e interno (a afetividade). Afirma que o 

elemento externo traduz o interno, identificando-se por meio dos requisitos tractatio, 

reputatio e nominatio. Deste modo, o reconhecimento da filiação socioafetiva (gerando o 

parentesco socioafetivo), sempre ocorre com base no interesse do filho – se menor, pelo 

princípio do melhor interesse da criança e, se maior, pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana.
312

 

Por vezes surge o conflito no caso em concreto da filiação biológica com a 

socioafetiva e, na tentativa de se apontar um norte para tal solução, afirma Heloísa Helena 

Barboza que é “(...) indispensável sejam ponderados os interesses de todos os envolvidos, e 

que a análise da questão considere não só os laços afetivos, mas, principalmente, as  

repercussões  sociais  (sócio)  geradas  por  esses  laços (afetividade).”
313

 Para ela, “(...) a 

verdadeira família é uma comunhão de afetos, antes de ser um instituto jurídico.”
314

 

Ao definir parentalidade socioafetiva, Christiano Cassettari afirma que esta se 

define como “(...) vínculo de parentesco civil entre pessoas que não possuem entre si um 

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

vínculo afetivo existente entre elas.”
315

 Por conta disso, devem os filhos ter os mesmos 

direitos, já que a Constituição Federal lhes trouxe a igualdade jurídica, e ainda propõe a 

inclusão da palavra ‘socioafetividade’ no Art. 1596.
316

 Esclarece, ainda, que a 

parentalidade deve ser vista como um direito do filho, visando protegê-lo em ações 

negatórias de paternidade/maternidade.
317

 

Na concepção de Paulo Lôbo “(...) a família é sempre socioafetiva, em razão de 

ser grupo social considerado base da sociedade e unida na convivência afetiva.”
318

 A 

socioafetividade, ao originar o parentesco, é um critério para estabelecer relações 

familiares. Para que isso ocorra, faz-se necessário seu reconhecimento por sentença para 

que possa ter eficácia jurídica.319
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Como exemplo de socioafetividade, pode-se mencionar as famílias recompostas, 

lugar em que possivelmente novos laços afetivos precisam ser criados, muito embora cada 

um de seus membros, em sua maioria, já tenha laços – rompidos ou não – de 

relacionamentos anteriores. A partir da convivência de seus novos membros, segundo 

afirma Caio Mário da Silva Pereira, existe uma nova relação de parentesco (advinda da 

morte ou da separação/divórcio), de modo que esse parentesco por afinidade assume 

funções próprias da família biológica e o papel assumido pelos genitores afins é o de 

participação em um processo de socialização, de sustento material e educação.
320

 

Recomposta é a família que teve seu laço original rompido (como, por exemplo, a 

ruptura da vida conjugal) e um novo vínculo foi firmado, entre novas pessoas, em especial 

quando um dos membros dessa nova união já possui filhos da família anterior. Enquadram-

se aqui categorias de novas uniões de pais ou mães viúvos, solteiros ou 

separados/divorciados.
321

 No mesmo sentido, explica Ana Carolina, elas se formam em 

decorrência de um rompimento conjugal, tornando-se monoparentais e, com o tempo, elas 

tendem a se recompor, fazendo surgir um novo arranjo.
322

 Os membros dessa nova família 

passam a coexistir, buscando a harmonia para o novo arranjo.
323

  

Segundo Belmiro Pedro Welter é pela paternidade socioafetiva que se garante a 

estabilidade social, edificada em um relacionamento diário e com afeto, propiciando uma 

base emocional para garantir o pleno desenvolvimento do ser humano.
324

 Desta forma, 

tanto o filho biológico, quanto o filho socioafetivo são sujeitos de direitos nessa relação 

paterno-filial, mesmo porque existe já uma garantia de igualdade jurídica no que concerne 

à filiação, de modo que “(...) os verdadeiros pais são aqueles que amam e dedicam sua vida 

a uma criança (...).”
325

 

Sobre as famílias reconstituídas, menciona Waldyr Grisard Filho, existe no Brasil, 

segundo aponta o censo, uma “(...) tendência reducionista de casamentos e, em sentido 

inverso, a de um aumento na taxa de rompimentos afetivos, formando um elevado 
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contingente de famílias monoparentais, que podem vir a se reconstituir sob reconhecimento 

institucional.”
326

  

Faz-se necessária uma adaptação das pessoas que estão inseridas nessa nova 

modalidade familiar e, como já se afirmou anteriormente, o papel do afeto aqui é crucial 

para um pleno desenvolvimento e adaptação dos filhos nessa nova família. De todo modo, 

quando existe uma ruptura familiar e existem filhos dessa relação, tem-se uma ‘ex-família’ 

da qual não se separa de tudo, por conta dos filhos; devem esses pais, nas novas famílias, 

conciliar as necessidades do casal atual com as de coparentalidade com o ex-cônjuge ou 

companheiro. Esclarece o doutrinador que, nas famílias ‘intactas’, os papéis assumidos por 

cada pessoa são bem delineados, enquanto que nas recompostas, as fronteiras são 

imprecisas e a condição que cada um ocupa dentro dela não é bem definida.
327

  

Advém das novas famílias, as recompostas, relações de madrastio e padrastio. 

Geralmente, quando novas relações de união se formam, elas vêm com filhos anteriores do 

casal, quer de um ou de ambos. Forma-se a nova família - os casais com os filhos que já 

possuem e, no mais das vezes, nascem filhos das uniões atuais. A relação que se 

estabelecerá durante a convivência diária desses filhos anteriores, com quem não possui 

vínculos biológicos, será uma relação de afeto. Por isso, o padrasto ou a madrasta, possuirá 

uma relação socioafetiva com seu enteado.  

Conforme afirma Romualdo Baptista dos Santos, nessas remodelagens da família, 

o novo companheiro ou marido da mãe, o padrasto, em muitas das vezes, assume o papel 

da figura paterna, traçando laços afetivos com o filho de sua esposa/companheira, criando 

aqui a denominada paternidade socioafetiva.
328

  

Na família reconstituída, aumenta o número de pessoas que desempenharão a 

mesma função – dois pais, duas mães, meio-irmãos etc, fazendo surgir dificuldades no 

entendimento do papel que cada um desempenha.
329
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Dessas relações de padrastio e madrastio geralmente decorrem demandas de 

adoção e, agora, a possibilidade de multiparentalidade, ou seja, a declaração de filiação 

socioafetiva entre eles, sem exclusão da biológica.  

Pode-se observar de alguns julgados a equiparação dessa filiação com a biológica 

como, por exemplo, a possibilidade de inserção do nome do padrasto ou madrasta ao do 

enteando, conforme dispõe a Lei n. 11.924 de 17 de abril de 2009, que alterou o Art. 57, § 

8º da Lei n. 6.015 de 1973,
330

 possibilitando guarda, alimentos e o direito de visita para tais 

relações.
331

 Sobre a inclusão do nome do padrasto ao da criança, em decisão do TJ/SP, foi 

decidido o que segue: 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pedido de inclusão 

do patronímico do padrasto. Sentença de improcedência. Irresignação dos 
autores.  Descabimento. Alteração pretendida que prejudica os apelidos 

de família. Inviabilidade. Ofensa ao que dispõem os arts. 56 e 57, §8º, da 

Lei de Registros Públicos.  Autores que, ademais, são menores de idade.  
Ausência de capacidade plena para expressar sua vontade quanto a um 

direito personalíssimo. Pai dos requerentes que, ademais, não participou 

do feito. Menores que estão submetidos ao  poder  familiar  de  ambos  os  

genitores. Recurso não provido.
332

 

No julgado acima, os desembargadores entenderam que a inclusão do nome do 

padrasto como último, após o nome do pai, prejudicaria o apelido de família, de modo que 

haveria a impressão de que os menores fossem filhos biológicos do padrasto. Afirma a 

decisão que a intenção seria, pela via transversa, suprimir a identificação da filiação dos 

pais dos autores.
333

 

Outro julgado do TJ/SP entendeu pelo deferimento da inclusão do patronímico do 

tio da criança, seu guardião, que o cria desde pequeno e recebe o tratamento de ‘pai’ pelo 

menino:  

ALTERAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO - Menor que 

pretende, sem supressão do patronímico dos genitores, o acréscimo do 
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sobrenome de seu  guardião  – Reflexos  psicológicos  que  recomendam  

o  deferimento - Formação  da  família  moderna  não-consanguínea  que  

tem  sua base  na  afetividade  -  As  relações  familiares  deitam  raízes  
na Constituição  da  República,  que  tem  como  um  dos  princípios 

fundamentais,  a  dignidade  da  pessoa  humana  (art.  1º,  III)  - Recurso 

provido.
334

  

Explica o julgado que, em regra, o nome não pode ser modificado, conforme 

prevê o Art. 57 da Lei de Registros Públicos, porém, se a razão for motivada e justificada, 

tal regra pode ser flexibilizada. Uma das bases argumentativas que permitiu a alteração do 

nome do menino foi a alteração trazida no próprio Art. 57, em seu § 8º, que admite a 

inclusão do nome do padrasto ao do enteado. Deste modo, admitiu-se a alteração para 

incluir o nome do tio ao do sobrinho. 

Álvaro Villaça Azedo, ao explicar o Art. 1593 do Código Civil, afirma que o 

dispositivo acolhe, além da adoção como parentesco civil, a paternidade socioafetiva 

fundada na posse de estado de filho.
335

 Além desse citado dispositivo, afirma que o afeto 

encontra-se tutelado em outros dispositivos: Art. 1596, que trata da igualdade dos filhos; 

Art. 1597, V, sobre a presunção da paternidade na inseminação artificial heteróloga; Art. 

1605, II, posse de estado de filho para os filhos de criação e adoção de fato (à brasileira); 

Art. 1614 que permite que o filho rejeite o reconhecimento do estado de filiação, quando 

requerido posteriormente pelo pai biológico que não efetuou o registro quando do 

nascimento do filho.
336

 Destaca um parecer seu sobre o tema. No caso em concreto, houve 

uma relação de convivência de 40 anos e que constava no registro. Não poderia, por 

constatação posterior pericial da paternidade biológica, descartar-se a realidade fática já 

consolidada para fazer valer a verdade biológica. “Daí a possibilidade até de manutenção 

da paternidade constante do registro, mesmo em detrimento da prova pericial da 

paternidade biológica, especialmente quando declarada e admitida como fato incontroverso 

(...).”
337

 

Explica Heloísa Helena Barboza que para poder identificar os efeitos da 

socieoafetividade, faz-se necessário estabelecer sua natureza jurídica e o seu conceito. 
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Deste modo, ensina que a socioafetividade é um fato composto pela ‘socio’ + ‘afetivo’. 

Pela afetividade, o vínculo vai se externar na sociedade – como outras relações que têm por 

base o afeto, caracterizada pela reputatio, nominativo e tractus, requisitos esses que 

permanecem, mesmo se o afeto se encerrar. Uma vez existentes esses requisitos, a 

socioafetividade se torna um critério para reconhecer vínculo de parentesco de outra 

origem, conforme prevê o Art. 1593 do Código Civil.”
338

 

Entendem Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus 

Maluf que nessa revolução do conceito de filiação, acarretada pelo avanço da 

biotecnologia, a afetividade vem ganhando campo, de modo que se pode afirmar que a 

“(...) socioafetividade, como a vontade consciente e verdadeira de pertencer a determinado 

núcleo familiar, sobrepõe-se no mais das vezes à verdade biológica.”
339

 

Sobre os efeitos jurídicos do reconhecimento da socioafetividade, Heloísa Helena 

Barboza destaca alguns de cunho pessoal:  

a) a criação do vínculo de parentesco na linha reta e na colateral (até o 4º 
grau), permitindo a adoção do nome da família e gerando impedimentos 

na órbita civil, como os impedimentos para casamento, e pública, como 

os impedimentos para assunção de determinados cargos públicos; b) a 
criação do vínculo de afinidade. Sob o aspecto patrimonial são gerados 

direitos (deveres) a alimentos e direitos sucessórios.
340

  

Para o reconhecimento dos efeitos jurídicos da socioafetividade, há a necessidade 

de reconhecimento por sentença, depois de provado o afeto, imbuído de ordem subjetiva e, 

necessariamente, dos efeitos sociais daí decorrentes, passíveis de aferição objetiva. “A 

comprovação dos efeitos sociais autoriza a declaração do vínculo de parentesco, mesmo 

contra a vontade do pai (ou da mãe), que não tem mais afeto por aquele que, até então, fora 

seu filho.”
341

 Ressalta que a análise para o estabelecimento da socioafetividade deve ser 

feita de forma criteriosa, tendo em vista que os efeitos da sentença atingirão terceiros, não 

necessariamente envolvidos nessa relação de afeto.
342
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Cumpre destacar que, assim como existe a possibilidade da polêmica ‘adoção post 

mortem’, também há a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva post 

mortem. Caso existam pais biológicos, esses devem constar no polo passivo da demanda, já 

que serão atingidos pelos efeitos da sentença. É o que se apreende do julgado do TJ/SP 

abaixo: 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA 'POST MORTEM'. Sentença que indeferiu a petição 

inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Irresignação. 
Cabimento. Indeferimento, em razão de impossibilidade jurídica do 

pedido. Pretensão, entretanto, que tem fundamento em texto expresso em 

lei. Condições da ação que se revelam presentes.  Pedido que, em  tese,  
se  afigura possível, inobstante o falecimento do suposto pai socioafetivo. 

Necessidade, todavia, de que  os  pais  biológicos  integrem  o polo  

passivo. Sentença de extinção afastada. Recurso provido, com 

determinação.
343

 

O problema que se deve destacar aqui é que sempre existirá a dúvida: se o pai, 

muito embora tratasse a pessoa como seu filho, por que não fez o reconhecimento em vida? 

Este tratamento era mesmo de filho ou de enteado ou filho de criação?  

Caso fique demonstrado que realmente a situação fática demonstrava uma relação 

de filiação socioafetiva, os julgados têm apontado pelo reconhecimento da relação 

paternal. Caso contrário, não se reconhece a paternidade socioafetiva post mortem. Ou seja, 

a questão fica na base da prova. 

Outrossim, em 11 de novembro de 2014, o TJ/SC editou o Provimento n. 11 que 

dispõe sobre o reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva perante os Oficiais 

de Registro Civil no âmbito do Estado de Santa Catarina. Afirma que, tendo por base a 

importância da família, dada pela Constituição, o planejamento familiar, a igualdade dos 

filhos, convivência familiar, entre outros pontos, autorizou o reconhecimento da 

paternidade socioafetiva no cartório se a pessoa, já registrada, não tiver paternidade 

estabelecida, mediante apresentação de documentos pessoais seu e do filho a ser 

reconhecido. Se o filho a ser reconhecido tiver 18 anos ou mais, o reconhecimento 

dependerá de seu consentimento. Uma vez reconhecido, será averbado o reconhecimento 

em seu assento de nascimento. O Art. 7º. do provimento esclarece que o reconhecimento 

                                                             
343 TJ/SP. Apelação  nº 0010983-13.2012.8.26.0269,  da  Comarca  de  Itapetininga. Julgado pela 7ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12 de março de 2014. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, acesso em 03 de março de 2015, às 14:57. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do
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da paternidade socioafetiva não impede discussão judicial sobre paternidade biológica ou 

meramente de origem genética. O ato de reconhecimento é irrevogável.
344

 

Em São Paulo, “(...) no Processo CG 2014/88189 foi admitida a possibilidade do 

reconhecimento de filiação socioafetiva na via extrajudicial, o que representa mais uma 

importante medida de desjudicialização.”
345

 O caso adveio de duas mulheres que viviam 

em união estável, desde 2006, e se submeteram a um procedimento de fertilização in vitro, 

com doador anônimo, em 2013. Quando do nascimento da criança, constou-se apenas o 

nome da mãe biológica, de modo que sua companheira pediu sua inclusão no registro
346

. 

Na decisão o juiz afirma: 

Assim, de acordo com a lógica construída na r. decisão e acatada pelo D. 

Procuradoria Geral de Justiça, se a presunção da paternidade contida no 
art. 1.597, V, do Código Civil, vale também entre companheiros, e se aos 

casamentos e uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo são garantidos 

os mesmos direitos, não se pode recusar à mãe socioafetiva o direito de 
reconhecer como seu o filho havido nestas circunstâncias. 

Do contrário, criar-se-ia a seguinte situação injustificada de desigualdade: 

os cônjuges ou companheiros de sexos diferentes (relacionamento 

heterossexual) teriam acesso à via mais rápida do reconhecimento direto 
perante o registrador, ao passo que os companheiros ou cônjuges de 

mesmo sexo (relacionamento homoafetivo) teriam de trilhar a morosa e 

dispendiosa via judicial.
347

 

O raciocínio do julgado foi o de que se o filho biológico pode ser reconhecido 

voluntariamente pelo pai por simples declaração, essa condição também deve ser dada ao 

filho socioafetivo, não sendo necessária a via judicial, de modo que a via administrativa é 

uma forma de desjudicialização, já que tal situação dispensa a manifestação do Estado. 

Citou-se, como exemplo, outros Estados - Pernambuco, Maranhão e Ceará que por meio de 

suas Corregedorias Gerais de Justiça já autorizaram, via Provimentos, o reconhecimento 

voluntário por socioafetividade, perante o registro civil (Provimentos números 09/2013, 

21/2013 e 15/2013).
348

 

                                                             
344 TJ/SC. Provimento n. 11, de 11 de novembro de 2014 da C-GJ. 

http://www.anoreg.org.br/images/arquivos/Provimento_11.pdf, acesso em 26 de março de 2015, às 17:11. 
345 TJ/SP. Processo CG 2014/88189. Disponível em: 
http://www.tjsp.jus.br/Shared/Handlers/Arquivos/Ler.ashx?id_arquivo=379, acesso em 28 de março de 2015, 

às 18:18. 
346 TJ/SP. 

https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpu

blicacao=5000. Acesso em 28 de março de 2015, às 18:44. 
347 Idem, ibidem, loc. cit. 
348 TJ/SP. 

https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpu

blicacao=5000. loc. cit. 

http://www.anoreg.org.br/images/arquivos/Provimento_11.pdf
http://www.tjsp.jus.br/Shared/Handlers/Arquivos/Ler.ashx?id_arquivo=379
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpublicacao=5000
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpublicacao=5000
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpublicacao=5000
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&nuSeqpublicacao=5000
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O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM encaminhou, no dia 15 de 

junho de 2015, uma sugestão de padronização de reconhecimento voluntário de 

parentalidade socioafetiva ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, “(...) sugerindo a edição 

de provimento para normatizar o reconhecimento voluntário da parentalidade socioafetiva 

perante os oficiais de Registro Civil.”
349

 Conforme notícia do site do Instituto, embora a 

parentalidade socioafetiva não conste de modo expresso no Art. 1593 do Código Civil, ela 

não pode ser ignorada pelo ordenamento e, citando provimentos de outros Estados 

(Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amazonas e Santa Catarina) que permitem o 

reconhecimento voluntário na via extrajudicial, sugeriu uma uniformização, via 

provimento, sobre o assunto.  

Interessante destacar um caso polêmico envolvendo uma criança americana que 

teve a guarda disputada pelo seu padrasto e seu pai biológico. A mãe, uma brasileira que 

atuava como modelo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil com seu filho americano 

Sean Goldman, sem o consentimento do pai. Aqui no Brasil, ela se uniu a um advogado, 

engravidou e, no momento do parto, faleceu. Com isso, iniciou-se a disputa entre o ‘pai 

socioafetivo’ – que ingressou com uma ação declaratória de paternidade socioafetiva 

cumulada com posse e guarda, enquanto o pai biológico, ajuizou uma ação de busca, 

apreensão e restituição do menor, embasada na Convenção de Haia sobre os Aspectos 

Civis do Sequestro Internacional de Crianças, gerando um conflito de competência entre 

tais ações.
350

 Neste caso em concreto, depois de uma longa e acirrada disputa, a criança 

retornou com seu pai biológico aos Estados Unidos da América.  

Por fim, no que tange à eficácia jurídica do parentesco sociafetivo, não pode haver 

limites, uma vez que não seria legítimo hierarquizar as formas de parentesco, já que a 

Constituição Federal traz o princípio da igualdade entre os filhos bem como a de cônjuges 

e companheiros como princípio básico das relações familiares.
351

 Não importa a origem do 

parentesco para que haja produção de efeitos e, independente da origem, a eficácia pessoal 

                                                             
349 IBDFAM. IBDFAM sugere padronização de reconhecimento voluntário de parentalidade socioafetiva. 

Disponível em: 

http://ibdfam.org.br/noticias/5663/IBDFAM+sugere+padroniza%C3%A7%C3%A3o+de+reconhecimento+v

olunt%C3%A1rio++de+parentalidade+socioafetiva, acesso em 17 de junho de 2015, às 17:35. 
350 STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 100.345 - RJ (2008/0248384-5). Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=David+George+Goldman&&b=DTXT&thesaurus=JURI

DICO#DOC3, acesso em 08 de fevereiro de 2016, às 19:08. 
351 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. op. cit., p. 183. 

http://ibdfam.org.br/noticias/5663/IBDFAM+sugere+padroniza%C3%A7%C3%A3o+de+reconhecimento+volunt%C3%A1rio++de+parentalidade+socioafetiva
http://ibdfam.org.br/noticias/5663/IBDFAM+sugere+padroniza%C3%A7%C3%A3o+de+reconhecimento+volunt%C3%A1rio++de+parentalidade+socioafetiva
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=David+George+Goldman&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO#DOC3
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=David+George+Goldman&&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO#DOC3


90 

 

e patrimonial será a mesma.
352

 Vale ressaltar que para que ocorra a produção de efeitos de 

forma igualitária, é necessário o reconhecimento como filho.
353

 Na sequência desta 

conclusão, será analisada a posse de estado de filhos, o que não deixa de ser uma forma de 

filiação socioafetiva. 

2.3 CONCLUSÃO 

A filiação socioafetiva pode ser entendida como aquela em que não há vínculo 

consanguíneo entre pai e filho ou mãe e filho. Ou seja, o parentesco é embasado pela 

denominada ‘outra origem’, tendo por base o afeto existente entre as partes. Contudo, para 

que da parentalidade socioafetiva emane efeitos jurídicos, faz-se necessário seu 

reconhecimento.  

Observou-se que nas famílias recompostas existe um lugar propício para que 

nasça e se cultive a socioafetividade, já que na maioria das vezes, uma das partes já possui 

filhos de um relacionamento prévio. Com isso, surgem as relações de madrastio e 

padrastio, em que novas pessoas ocupam e exercem o papel e função de pais e mães, de 

forma concomitante ou não, com os biológicos. Inclusive, dessas relações, emanam muitas 

vezes, pedidos de adoção. Ocorre que, para a procedência do pedido de adoção, quando 

houver vínculo biológico de relação originária, ela precisa ser desfeita por meio da 

destituição do poder familiar, a fim de que seja constituído o novo vínculo parental. Em 

diversas situações em concreto, tal solução jurídica não pareceu a mais acertada, de modo 

que começaram a surgir declarações de multiparentalidade, possibilitando, de modo 

concomitante, a manutenção do vínculo biológico ao lado do socioafetivo.  

Essa evolução no campo doutrinário e jurisprudencial foi um reflexo para melhor 

regulamentar as situações fáticas existentes. Tal fato também refletiu, mesmo que de forma 

inicial, na legislação, como por exemplo, a possibilidade de inserção do nome do padrasto 

ou madrasta ao nome do enteado/a - Lei n. 11.924 de 17 de abril de 2009, que alterou o 

Art. 57, § 8º da Lei n. 6.015 de 1973.  

Em alguns Estados do Brasil (Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amazonas e Santa 

Catarina), os Tribunais já editaram provimentos com o intuito de possibilitar o 

                                                             
352 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. op. cit., p. 183-184. 
353 Idem, ibidem, p. 184. 
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reconhecimento voluntário em cartório, ou seja, procedimento extrajudicial, da 

parentalidade socioafetiva.  

Uma vez reconhecido o parentesco socioafetivo, produzem-se todos os efeitos 

jurídicos advindos do parentesco, já que é princípio constitucional a igualdade jurídica 

entre os filhos, não importando qual seja sua origem.  

2.4 DA FILIAÇÃO PELA POSSE DE ESTADO DE FILHO  

Será aqui analisada a posse de estado de filho – que não deixa de ser um 

desdobramento da filiação socioafetiva. Calcada no Art. 1605 do Código Civil, estabelece-

se que:   

Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se 
a filiação por qualquer modo admissível em direito: I - quando houver 

começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou 
separadamente; II - quando existirem veementes presunções resultantes 

de fatos já certos.
354 

Pode-se perceber que o Código Civil não tratou de forma expressa a posse de 

estado de filiação, mas da leitura do Art. 1605, chega-se a tal modalidade. Todavia, a 

ausência de previsão expressa não é óbice para seu reconhecimento como forma autônoma 

de relação parental socioafetiva, conforme constatou Maici B. dos Santos Colombo, 

podendo ser interpretada na cláusula geral do Art. 1593, que, ao indicar ‘outra origem’ de 

filiação, demonstra a não taxatividade das formas existentes.
355

  

Na opinião de Tânia da Silva Pereira, a posse de estado de filho seria representada 

por vários comportamentos e atitudes que refletem a relação de afeto com uma pessoa, seja 

ela de qual idade for, de modo que para sua caracterização seria necessário que “(...) 

dirijam a ele os mesmos cuidados, carinho e a mesma formação que dariam se pais 

biológicos fossem.”
356

 Ou seja, “(...) a posse de estado de filiação constitui-se quando 

                                                             
354 BRASIL. Código Civil de 2002. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 09:29. 
355 COLOMBO, Maici Barboza dos Santos. Limites na formação do vínculo parental em razão do afeto. In: 

Revista Jurídica Luso Brasileira – RJLB, Ano 2 (2016), nº 1, p. 376. Disponível em: 
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356 PEREIRA, Tânia da Silva. Famílias possíveis: novos paradigmas na convivência familiar. In: PEREIRA, 
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alguém assume o papel de filho em face daquele, ou daqueles, que assume(m) o papel ou 

lugar de pai ou mãe, de pais, tendo ou não entre si vínculos biológicos.”
357

 

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira: “A paternidade socioafetiva está alicerçada 

na posse de estado de filho, que nos remete à clássica tríade nomen, tractus e fama.”
358

 

Sobre essa tríade, afirma Pontes de Miranda: 

Posse de estado, prova por testemunhas.  As provas mais diretas, quando 

não haja ou seja defeituoso o termo do nascimento, são a posse de estado 
de filho concebido na constância do casamento e a prova por 

testemunhas. Tal posse de estado de filho consiste no gozo do estado, da 

qualidade de filho havido da relação do casamento e das prerrogativas 
dela derivadas. Os antigos escritores exprimiam isso, concisamente, em 

três palavras, dizendo que são elementos necessários: Nomen: isto é, que 

o indivíduo use o nome da pessoa a que atribui a paternidade.  Tractatus: 

que os pais o tratassem como filho, e nessa qualidade lhe tivessem dado 
educação, meios de subsistência etc. Fama: que o público o tivesse 

sempre como tal. Conforme a máxima Probatio incumbit ei qui agit, 

incumbe ao reclamante, que invoca a posse de estado, provar os fatos que 
a caracterizem. Tal prova pode ser testemunhal, ou por qualquer outro 

meio de prova admitido em direito.
359

 

Pode-se verificar da explanação acima que a posse de estado de filhos era 

utilizada para provar que aqueles filhos pertenciam a determinados pais, quando houvesse 

algum defeito na certidão de nascimento ou mesmo quando ela não existisse, desde que 

houvesse os elementos especificados.  

A doutrina italiana, no mesmo sentido, afirma que devem concorrer três 

circunstâncias: a de que a pessoa tenha carregado o nome de quem pretende ter como 

genitor (nomen), que fosse tratada, mantida e considerada como filho no trato social 

(tractatus) e ainda que essa qualidade fosse reconhecida pela família (fama)
360

 (tradução 

livre).  

O Código Civil Francês, ao tratar da posse de estado de filho, em seu Art. 311-1, 

descreve alguns fatos que revelam esse estado. O primeiro é o tratamento de pai e filho 

                                                             
357 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. op. cit., p. 510.  
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359 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op. cit., p. 1764. 
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entre as partes e que os pais tenham participado da educação e formação do filho; que esses 

filhos sejam reconhecidos como seus, perante a sociedade, a família e perante a autoridade 

pública; que ele tenha o nome daquele a quem se pretenda provar o estado de filho. Deve a 

posse de estado ser contínua, pacífica, pública e inequívoca (Art. 311-2).
361

 

Segundo o Enunciado n. 256 da III Jornada de Direito Civil, a posse de estado de 

filho (parentalidade socioafetiva), descrita no Art. 1.593, constitui modalidade de 

parentesco civil.
362

 

Surge aqui a questão e o problema do filho de criação. Aponta Jorge S. Fujita que 

existe um problema da falta de normatividade no que tange aos chamados filhos de 

criação. Segundo ele, mesmo com a existência de prova contundente da posse de estado de 

filho afetivo, caracterizando a família socioafetiva, a lei não contempla a possibilidade do 

reconhecimento da filiação socioafetiva quando existir uma certidão de nascimento em que 

constem pais biológicos, ficando ao encargo da doutrina e da jurisprudência cuidar desse 

assunto.
363

 Entende que os filhos de criação seriam equiparados “(...) a uma adoção 

informal ou de fato, não podendo, para alguns, ser considerados filhos adotivos, por não 

haver amparo legal, inexistindo equiparação aos filhos biológicos, para os devidos efeitos 

jurídicos.”
364

 

Jorge S. Fujita entende que a filiação possa ser provada por qualquer meio, desde 

que legítimos, uma vez que se discute o direito constitucional da criança e do adolescente, 

fundado na dignidade da pessoa humana, para que se tenha uma convivência familiar 

saudável, destacando que o direito à filiação é um direito da personalidade, inerente a todo 

ser humano. A solução por ele apresentada para os filhos de criação é a utilização da posse 

de estado de filhos, com dois elementos, o tractus  e a reputatio. 
365

 

                                                             
361 Tradução livre do texto: “Article 311-1 ‘La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits 

qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. 

Les principaux de ces faits sont: 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue 

comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents; 2° Que ceux-ci ont, en cette 

qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation; 3° Que cette personne est reconnue 
comme leur enfant, dans la société et par la famille; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité 

publique; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.’ Article 311-2 ‘La possession d'état 

doit être continue, paisible, publique et non équivoque.’”CODE CIVIL. op. cit., loc. cit. 
362 Enunciado n. 256 da III Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
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363 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filhos de criação: e os seus direitos? In: CASSETTARI, Christiano. (coord). 

VIANA, Rui Geraldo Camargo de. (orient.) 10 anos de vigência do Código Civil de 2002. op. cit., p. 570. 
364 Idem. Filiação. op. cit., p. 81. 
365 Idem. Filhos de criação: e os seus direitos? op. cit., p. 571 e 572. 
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Sobre os filhos de criação, afirma Christiano Cassettari que essa criação 

corresponde a uma adoção de fato e esta, por sua vez, é uma das fontes da 

socioafetividade, “(...) pois a pessoa é criada por um homem, por uma mulher, ou por 

ambos, como se filho fosse, em decorrência da existência de uma posse do estado de filho, 

por estar presente o nome, tractatus e a fama.”
366

 Explica que a posse de estado de filho 

está embasada na interpretação analógica dos Arts. 1545 e 1547 do Código Civil que trata 

da posse de casados. Utiliza-se, assim, a teoria da aparência nas relações paterno-filiais 

para que estas recebam tratamento jurídico.
367

  

Pode-se afirmar que quando a questão da posse de estado de filhos decorre da 

falta ou defeito da certidão de nascimento, como mencionado no Art. 1605, outros meios 

de prova podem demostrar a filiação. Quanto a este ponto, não existe problema. 

Todavia, há de se indagar, nos casos de ‘filho de criação’, se a eles realmente foi 

dada a qualidade de filho ou apenas se existia um cuidado, um afeto especial, porém, sem 

dar a qualidade de filho. O problema maior surge quando se intenta o reconhecimento pós-

morte do suposto pai. Se o reconhecimento do ‘filho de criação’ na condição de filho não 

foi feito em vida por quem se pretende estabelecer a filiação, deve-se observar de forma 

muito cuidadosa se realmente o tratamento dado era de filho, ou se apenas havia um 

carinho especial, de cuidado, mas sem essa intenção.  

Em um julgado do STJ, essa filiação foi reconhecida na forma de adoção 

póstuma, uma vez que ficou comprovada a socioafetividade no caso em concreto.
368

 

Todavia, em voto vencido, o Ministro Sidnei Beneti
369

 afirmou que não se admite tal 
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 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. op. cit., p. 44. 
367 Idem, ibidem, p. 39. 
368 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA 

DA VONTADE DO ADOTANTE. LAÇO DE AFETIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. VEDADO 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos 

termos do art. 42, § 6º, do ECA, na hipótese de  óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a 

constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. 2. Para as adoções 

post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que 

comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público 

dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante 
da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes 

de iniciado o processo de adoção. 4. Se o Tribunal de origem, ao analisar o acervo de fatos e provas existente 

no processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da manifestação do propósito de adotar, bem como pela 

preexistência de laço afetividade a envolver o adotado e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do 

vedado revolvimento fático e probatório do processo em sede de recurso especial. 5. Recurso especial 

conhecido e não provido. (REsp 1326728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2013, DJe 27/02/2014). Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC1, acesso em 15 de janeiro de 2015, às 19:28.  
369 Idem, ibidem, loc. cit. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC1
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espécie de adoção, sem que o adotante tenha iniciado tal processo em vida. Afirma que 

seria inconveniente, em todo caso de amparo a menor de idade, existisse essa espécie de 

adoção. Também em voto vencido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva afirma, 

categoricamente: 

Não se admite a adoção póstuma que se fundamente apenas no fato 

de que o adotado era tido pelo adotante como verdadeiro filho, 
sem que tenha havido início de processo de adoção pelo adotante, nem 

se tenha evidenciado, antes do óbito, consistente manifestação no sentido 

de adotar. Isso porque há, no Brasil, uma 

tradição arraigada de acolher crianças como ‘filhos de 
criação’, com o propósito de cuidar delas, mas não 

necessariamente de adotá-las, o que torna indispensável a 

inequívoca declaração de intenção para demonstrar a efetiva 
vontade do adotante

370
. 

 

 

Todavia, em outro caso, o TJ/SP entendeu por reformar a sentença para não 

reconhecer a paternidade de uma filha de criação, isto porque, segundo o tribunal, não 

havia prova suficiente de que o de cujos tinha a manifesta intenção de equiparar a 

embargante, ‘filha  de  criação’,  aos  filhos registrários:   

EMBARGOS INFRINGENTES – Acórdão embargado que reformou a 

sentença e julgou improcedente o pedido – Recurso  interposto  pela 

autora  objetivando  a  prevalência  do  r.  voto vencido  que  manteve  a  
procedência  do  pedido - Desacolhimento  -  Inexistência  de  prova  de  

que  o de  cujus  tinha  a  manifesta  intenção  de  equiparar  a 

embargante,  ‘filha  de  criação’,  aos  filhos registrários  -  Acórdão  
embargado  mantido  -Embargos rejeitados. (TJ/SP. E. Infringentes 

n.0028875-77.2009.8.26.0482/50000. Comarca de Presidente Prudente. 

Julgado pela 5ª  Câmara  de  Direito  Privado  do  Tribunal  de Justiça  de  
São  Paulo. Julgado em 24 de julho de 2013).

371
 

No caso seguinte, o STJ também foi favorável à filiação socioafetiva. Pleiteou-se 

a anulação ou reforma do registro dos filhos de uma situação consolidada há mais de 

quarenta anos. Como o tratamento dado aos filhos era o dessa qualidade, prevaleceu a 

filiação socioafetiva (muito embora no caso em concreto, isso tenha decorrido de uma 

adoção simulada); porém, tendo em vista o tratamento dado aos filhos, prevaleceu a posse 

de estado de filho:  

FILIAÇÃO. ANULAÇÃO OU REFORMA DE REGISTRO. FILHOS 

HAVIDOS ANTES DO CASAMENTO, REGISTRADOS PELO PAI 

                                                             
370 REsp 1326728/RS. loc. cit. 
371 TJ/SP. E.Infringentes n.0028875-77.2009.8.26.0482/50000. Comarca de Presidente Prudente. Julgado 

pela 5ª  Câmara  de  Direito  Privado  do  Tribunal  de Justiça  de  São  Paulo. Julgado em 24 de julho de 

2013. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, acesso em 03 de março de 2015, às 

11:54. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do
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COMO SE FOSSE DE SUA MULHER. SITUAÇÃO DE FATO 

CONSOLIDADA HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS, COM O 

ASSENTIMENTO TÁCITO DO CÔNJUGE FALECIDO, QUE 
SEMPRE OS TRATOU COMO FILHOS, E DOS IRMÃOS. 

FUNDAMENTO DE FATO CONSTANTE DO ACÓRDÃO, 

SUFICIENTE, POR SI SÓ, A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO 

JULGADO. - Acórdão que, a par de reputar existente no caso uma 
‘adoção simulada’, reporta-se à situação de fato ocorrente na família e na 

sociedade, consolidada há mais de quarenta anos. Status de filhos. 

Fundamento de fato, por si só suficiente, a justificar a manutenção do 
julgado. Recurso especial não conhecido. (REsp 119.346/GO, Rel. 

Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 

01/04/2003, DJ 23/06/2003, p. 371).
372

 

Dessa última situação de reconhecimento pode-se observar que ela decorreu de 

uma adoção simulada. Ou seja, já era a intenção dos pais terem aquelas pessoas como 

filhos e, ademais, a situação já havia se consolidado pelo decurso dos quarenta anos.  

Porém, nas outras situações apontadas pelos próprios julgados, reconhecer, após a 

morte, sem a participação do interessado (suposto pai ou mãe de criação) algo que não foi 

feito em vida é algo que, regra geral, demonstra-se temerário. Todavia, cabe observar que 

tal assertiva também não pode ser uma regra geral, já que existem situações peculiares 

advindas dos casos em concreto que o reconhecimento deva prevalecer.  

Dando sequência às modalidades de filiação socioafetiva será tratado, no item 

seguinte, após esta conclusão, o instituto da adoção, com a análise de alguns aspectos 

polêmicos da temática.  

2.5 CONCLUSÃO 

A posse de estado de filhos, prevista no Art. 1605 do Código Civil, ocorre quando 

falta a certidão de nascimento ou existe algum defeito na mesma, de modo que a filiação 

poderá ser provada por outros meios de prova, quando já houver um começo de prova ou 

existirem veementes presunções da filiação. Assim como ocorre na posse de estado de 

casados (Arts. 1545 e 1547 do Código Civil), utiliza-se desse meio de prova para se 

constatar a filiação.  

Está também calcada na paternidade socioafetiva e poderá ser demonstrada 

quando se comprovar os requisitos do nome, tratamento e a fama, ou seja, de que aquele 

                                                             
372 REsp 119.346/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2003, 

DJ 23/06/2003, p. 371. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199700101819&dt_publicacao=23/06/2003

, acesso em 10 de janeiro de 2015, às 11:57. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199700101819&dt_publicacao=23/06/2003
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199700101819&dt_publicacao=23/06/2003
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filho leva o nome do pai, tem esse reconhecimento perante a sociedade e é tratado como 

filho pela pessoa que se pretende provar a filiação.  

A doutrina aponta um problema advindo da posse de estado de filhos quando se 

tratar de filhos de criação, visto que por vezes eles são considerados filhos, mas quem os 

criou não pretende dar o mesmo tratamento jurídico que o dos filhos reconhecidos no 

registro. Esses problemas surgem, na maioria das vezes, quando um dos pais já faleceu, 

ficando o litígio entre os herdeiros para se buscar a filiação.  

Nesses casos, não parece ser a melhor solução o reconhecimento da filiação pela 

posse de estado de filhos, porém, a situação específica e concreta poderá apontar um rumo 

diverso a ser tomado.  

 

2.6 DA FILIAÇÃO ADVINDA DA ADOÇÃO 

Dando sequência à filiação advinda de outra origem, será aqui abordado o 

instituto da adoção, trazendo seu conceito, principais características e alguns pontos 

polêmicos como, por exemplo, a adoção póstuma, a adoção à brasileira e ainda a adoção 

para pessoa determinada. 

A filiação pode ter fontes diferentes que não se embasam apenas no vínculo 

consanguíneo, mas em uma conexão que se define ‘civil’, decorrente de um procedimento 

que prescinde do ato da procriação, como por exemplo, a adoção.373 

Pode-se perceber que a adoção tem sido incentivada por campanhas com a 

finalidade de se diminuir o problema social de crianças abandonadas ou 

institucionalizadas.
374

 É de se observar que quando nasciam filhos, por vezes não desejados 

pela mãe (geralmente mães solteiras), eram abandonados nas denominadas Roda dos 

                                                             
373 Tradução livre do texto: “(...) Questo tuttavia può avere fonte anche in altri fatti costitutivi che non si 

basano sul legame di sangue, bensi su um legame che si definisce ‘civile’, cioè instaurato secondo um 

procedimento che prescinde dal fato dela procreazione, estinguendo o ponendo in quiescenza il rapporto 

scaturente dalla procreazione stessa: è quanto accade nell´adozione.” AUTORINO STANZIONE, Gabriella. 

Diritto di famiglia. Torino: G. Giappichelli, 2003, p. 277. 
374 DIAS, Maria Berenice. Paternidade homoparental. In: GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. (Coord.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de 

Janeiro: Imago, 2003, p. 273. 



98 

 

Expostos, localizadas em Santas Casas ou em conventos.375 Tal roda era conhecida 

popularmente por Roda dos Enjeitados.  

Sobre a “Roda dos Expostos”, afirma Tânia da Silva Pereira que esta, por mais de 

dois séculos, representava a oficialização do abandono e, apenas em 1927, com o ‘Código 

de Menores’, esta maneira de desamparo foi abolida, implantando-se uma “(...) rede 

pública de assistência aos menores que se expandiu a partir da década de 30, criando-se um 

conjunto de grandes internatos e instituições de abrigo.”
376

 Ressalta que com a mudança de 

paradigmas sugeridos pelos documentos internacionais sobre Direitos Humanos, que foram 

sendo incorporados pela Constituição Federal, crianças e adolescentes passaram a ser 

vistos como sujeitos de direitos próprios, vindo a ter uma proteção ampla com o advento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que implantou a proteção integral para 

consolidar essa mudança de paradigmas.
377

  

Segundo informações retiradas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

geralmente o processo de adoção no Brasil dura por volta de um ano, a depender do perfil 

da criança ou de quem pretende adotá-la. Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 

de outubro de 2013, demonstram que “(...) das 5,4 mil crianças e jovens para adoção, 4,3 

mil (80%) estão na faixa etária acima de 9 anos.”
378

 Analisando as estatísticas disponíveis 

no site (março de 2016), pode-se perceber que houve uma alteração nos números: nesta 

data são 6394 (seis mil trezentos e noventa e quatro) crianças/adolescentes cadastradas, 

sendo 3128 (três mil cento e vinte e oito) da raça parda, 4306 (quatro mil trezentos e seis) 

possuem irmãos, 3575 (três mil quinhentos e setenta e cinco) são do sexo masculino e a 

faixa etária que contém um maior número de crianças/adolescentes é a dos 14 anos (que 

conta com 643 adolescentes aptos a adoção).
379

 Em recente reforma (12/05/2015), uma 

nova versão foi dada ao Cadastro Nacional de Adoção com o objetivo de torná-lo mais 

moderno e simplificado, facilitando o cruzamento de dados entre os pretendentes e as 

                                                             
375 “(...) mecanismo semelhante a uma porta giratória, que permitia à pessoa depositar a criança de um lado, e 

girá-lo para ser recebida do outro, sem ser vista, é uma marca do Brasil colonial. Tais crianças eram 

registradas sem nome. Nos documentos paroquiais, aparece apenas a menção — ‘exposto’ —, seguida do 

nome da família que os acolheu.” TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da solidão. Versão digital. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 12. 
376 PEREIRA, Tânia da Silva. Vicissitudes e certezas que envolvem a adoção consentida. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (Coord). Anais do VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família: entre o 

público e o privado. Porto Alegre : Magister/IBDFAM, 2012, p. 342-343. 
377 Idem, ibidem, p. 343. 
378 CNJ. Cadastro Nacional da Adoção. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-

juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna, acesso em 05 de fevereiro de 2015, às 10:03. 
379 CNJ. Relatórios estatísticos. Disponível em:  http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf, 

acesso em 09 de março de 2016, às 13:31. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna
http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf
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crianças. À época da alteração, eram cerca de 5,7 mil crianças buscando uma família e 33,5 

mil pretendentes
380

; hoje são 6394 crianças/adolescentes cadastrados e 33.964 

pretendentes.
381

 

Rubens Limongi França conceitua adoção como “(...) um instituto de proteção à 

personalidade, em que essa proteção se leva a efeito através do estabelecimento, entre duas 

pessoas – o adotante e o protegido adotado – de um vínculo civil de paternidade (ou 

maternidade) e de filiação.”
382

 

Álvaro Villaça Azevedo, por sua vez, assevera que a adoção é como um “(...) ato 

jurídico em sentido estrito (art. 185 do CC), negócio unilateral e solene, com efeitos 

estabelecidos em lei, pelo qual o adotante inclui em sua família, na condição de filho, 

pessoa a ela estranha.”
383

 Vale lembrar que a adoção gera efeitos tanto de cunho pessoal 

como patrimonial.
384

 De cunho pessoal como os impedimentos para o casamento e 

patrimonial como alimentos e direito de herança. 

A adoção no Brasil passou por diversas alterações legislativas – Código de 1916 

que contemplava espécies de adoção (com tratamento jurídico diverso aos filhos, não lhes 

dando igualdade), Constituição Federal – que determinou a igualdade entre os filhos; o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que disciplina a adoção de crianças e adolescentes e 

o Código Civil atual. Contudo, a Lei 12.010 de 2009 alterou novamente o ECA e o Código 

Civil, trazendo para o microssistema, inclusive, adoção concernente a maiores (o que 

acarretou uma crítica da doutrina por conta disso). 

O instituto da adoção, com base nas normas do ECA e do Código Civil, ampara-se 

nas normas constitucionais bem como em critérios jurídicos não-legais, fundamentalmente 

o do melhor interesse da criança, extraído do direito anglo-saxão.
385

 Deve ser deferida, 

                                                             
380 CNA. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79343-mais-racional-e-eficiente-cnj-lanca-novo-
cadastro-nacional-de-adocao, acesso em 13 de agosto de 2015, às 15:44. 
381 CNJ. Relatórios estatísticos. op. cit., loc. cit. 
382 FRANÇA, Rubens. Limongi. Instituições de direito civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 352. 
383 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 256.  
384 ESPÍNOLA, Eduardo. A família no direito civil brasileiro: casamento, relações entre os cônjuges, 

desquite, filiação e parentesco, regime de bens, tutela e curatela; atualizado por: Ricardo Rodrigues Gama. 

Campinas: Bookseller, 2001, p. 534. 
385 GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto: a possibilidade jurídica da adoção por 

homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 123.  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79343-mais-racional-e-eficiente-cnj-lanca-novo-cadastro-nacional-de-adocao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79343-mais-racional-e-eficiente-cnj-lanca-novo-cadastro-nacional-de-adocao
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conforme estabelece o Art. 43 do ECA quando “(...) apresentar reais vantagens para o 

adotando e fundar-se em motivos legítimos.”
386

  

Neste sentido, afirma Manuela Beatriz Gomes que o princípio do melhor interesse 

é um mecanismo a ser usado pelos órgãos que pertencem a uma rede de proteção do 

interesse do adotando - juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos, conselheiros 

tutelares etc; foi criado pelo ECA e volta-se ao atendimento das necessidades daqueles que 

são o foco de sua proteção, ou seja, crianças e adolescentes.
387

 

Sobre o instituto da adoção, algumas observações são necessárias:  

Estabelece o Art. 39 em seu § 1
o
  que a adoção é medida excepcional e 

irrevogável, ou seja, só deve ser utilizada quando esgotados os recursos de manutenção da 

criança ou adolescente na família natural ou extensa.
388

 Assim, antes de se destituir o poder 

familiar, a lei procura encontrar meios para que a criança permaneça no seio de sua família 

natural. Uma vez deferida, a adoção se torna ato irrevogável. Pode-se extrair um aspecto 

negativo desse dispositivo no sentido de que, mais tempo será necessário para eventual 

colocação da criança para adoção, acarretando a denominada adoção tardia, de crianças 

com mais de três anos de idade, o que dificulta a aceitação das mesmas.  

O Art. 41 traz o princípio da igualdade jurídica ao filho adotado, já que é vedada 

qualquer discriminação, atribuindo-lhe condição de filho com os mesmos direitos e 

deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 

os impedimentos matrimoniais,
389

 de modo que esse filho ‘morre’ para a família biológica 

e ‘nasce’ para a família que o recebe.
390

 

Sobre a ação de adoção, explicam Carlos Aberto Dabus Maluf e Adriana Caldas 

do Rego Freitas Dabus Maluf que esta “(...) constitui uma ação de estado, uma vez que 

atribui o status de filho e de pais às partes envolvidas no processo, desvinculando o 

                                                             
386 BRASIL. Lei n. 8.069 de 1990 que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 10:09. 
387 GOMES, Manuela Beatriz. Adoção intuitu personae no direito brasileiro: uma análise principiológica. 

2014. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014, p. 13. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-09122014-

135856/pt-br.php. Acesso em 2015-02-18, às 11:08. 
388 BRASIL. Lei n. 8.069 de 1990 que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 10:09. 
389 Idem, ibidem, loc. cit. 
390 GIRARDI, Viviane. op. cit., p. 124. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-09122014-135856/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-09122014-135856/pt-br.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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adotado de todo e qualquer vínculo com sua família biológica, exceto quanto aos 

impedimentos matrimoniais.”
391

 

O Art. 42 estabelece que apenas possam adotar os maiores de 18 anos, impedindo 

de adotar os ascendentes e os irmãos do adotando (para se manter o vínculo originário 

entre eles e para se evitar eventual fraude no campo das sucessões). Ainda menciona sobre 

a adoção conjunta, qual seja, aquela em que é feita por um casal – desde que comprovada a 

estabilidade familiar. Deve ainda haver uma diferença de idade de 16 anos entre adotante e 

adotado.
392

  

Outrossim, o Art. 47 do ECA menciona que o vínculo da adoção sempre deve ser 

constituído por sentença judicial, ou seja, todo processo de adoção deve ser assistido pelo 

poder judiciário, sendo vedado constar qualquer observação com relação a origem nas 

certidões do registro.
393

 

 O Art. 48 traz uma novidade estabelecida pela lei de adoção, a que permite ao 

adotado conhecer sua origem genética e ter acesso irrestrito ao processo, se for maior de 18 

anos ou, quando menor, assistido pela assistência jurídica e psicológica.
394

 Sobre esse 

conhecimento, afirma Álvaro Villaça Azevedo que “(...) se o processo de adoção faz o 

adotado separar-se totalmente de sua origem, ela não pode ser apagada para ele sob pena 

de ferir seu direito da personalidade.”
395

 

As pessoas que buscam a adoção devem se submeter a todo um trâmite 

burocrático que irá analisar se elas estão ou não aptas ao procedimento. Quando aptas, são 

inseridas no Cadastro Nacional da Adoção. Muitos tentam burlar essa burocracia 

registrando a criança como se filho seu fosse, é a denominada adoção à brasileira – que 

será analisada em seguida. Deve-se destacar, ainda, que quanto mais tempo leva para que a 

adoção se efetive, mais difícil ela se torna, já que há uma tendência no Brasil de as pessoas 

quererem adotar recém-nascidos. Outrossim, a nova lei de adoção, na tentativa de proteger 

os grupos de irmãos, tenta impor que a adoção seja realizada por grupos de irmãos. Por um 

lado, a adoção de irmãos de forma conjunta é positiva, uma vez que os laços afetivos e 

                                                             
391 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família. op. cit., p. 567. 
392 BRASIL. Lei n. 8.069 de 1990 que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 10:27. 
393 Idem, ibidem, loc. cit.. 
394 Idem, ibidem, loc. cit. 
395 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 267. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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biológicos permanecem, mas por outro, isso pode atrasar ou impedir a adoção de um dos 

irmãos de forma isolada. Diante de tal situação,  o TJ/SC entendeu que o rigor da ordem do 

cadastro, por vezes deve ser flexibilizado, bem como de se deferir também a adoção 

isolada de uma criança, com idade mais avançada, desvencilhada de seu grupo de 

irmãos.396
 

A adoção é um ato que geralmente ocorre nas famílias recompostas, quando o 

novo/a marido/companheiro, esposa/companheira do pai/mãe pretende adotar a criança, 

devendo desconstituir o vínculo biológico paterno/materno, caso conste no registro. Desta 

forma, no REsp 1106637/SP – em anexo, entendeu o STJ, em uma situação de família 

recomposta, na qual o padrasto objetivava a adoção do filho de sua esposa (mas o pai 

biológico não era favorável à destituição do poder familiar), uma vez já formado o vínculo 

socioafetivo entre a criança e o padrasto e, em nome do melhor interesse da criança, 

entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo deferimento da adoção.397
 O julgado mostra a 

legitimidade do padrasto de ingressar com o pedido de adoção e a base disso seria, como 

denominado no julgado, a ‘paternidade social’, ou seja, a socioafetiva. Exerce o padrasto 

um papel de cuidado com relação ao filho de sua nova esposa/companheira nessa família 

recomposta. Ademais, demonstrou também que é um direito fundamental da criança, 

conforme dispõe o Art. 19 do ECA, ser criada e educada em um ambiente familiar, 

almejando seu desenvolvimento completo, sadio e pleno. Em consonância com o princípio 

do melhor interesse da criança, é que se pode permitir, nesse contexto apresentado, a 

possibilidade de adoção da criança pelo padrasto.  

No processo de adoção deve-se colher o consentimento do adotando e de seus pais 

biológicos, sempre que possível. Porém, em decisão de março de 2015, em um processo de 

adoção referente a um maior de idade, que vivia com a mãe e seu novo companheiro desde 

seus dois anos, foi ponderada a necessidade do consentimento. O padrasto requereu a 

adoção do filho socioafetivo e o pai biológico, que não tinha contato com o filho há doze 

                                                             
396 TJSC – AI nº 20130083217, Relator Ronei Danielli, 6ª Câmara de Direito Cilvil Julgado, J. 03/07/2013. 
Disponível em: 

http://ibdfam.org.br/jurisprudencia/2640/Ado%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20brasileira.%20La%C3

%A7os%20de%20afeto%20e%20solidariedade.%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20con

fian%C3%A7a.%20Melhor%20interesse%20da%20crian%C3%A7a, Acesso em 11 de agosto de 2014, às 

17:33. Em anexo. 
397 REsp 1106637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, 

DJe 01/07/2010. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1106637&b=ACOR

&thesaurus=JURIDICO#DOC1 acesso em 10 de janeiro de 2015, às 15:57. Em anexo. 

http://ibdfam.org.br/jurisprudencia/2640/Ado%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20brasileira.%20La%C3%A7os%20de%20afeto%20e%20solidariedade.%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20confian%C3%A7a.%20Melhor%20interesse%20da%20crian%C3%A7a
http://ibdfam.org.br/jurisprudencia/2640/Ado%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20brasileira.%20La%C3%A7os%20de%20afeto%20e%20solidariedade.%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20confian%C3%A7a.%20Melhor%20interesse%20da%20crian%C3%A7a
http://ibdfam.org.br/jurisprudencia/2640/Ado%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20brasileira.%20La%C3%A7os%20de%20afeto%20e%20solidariedade.%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20confian%C3%A7a.%20Melhor%20interesse%20da%20crian%C3%A7a
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1106637&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=REsp+1106637&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
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anos, não consentiu com a adoção e o STJ entendeu pela desnecessidade do consentimento 

do pai biológico. 398 

Ou seja, quando a adoção referir-se a maior de idade, o consentimento também 

poderá ser flexibilizado em nome do princípio do melhor interesse do adotado – seja ele 

criança, adolescente ou mesmo maior e, principalmente, porque já havia a formação de um 

vínculo socioafetivo no caso em concreto, que, no exemplo dado, prevaleceu em 

detrimento do biológico (uma vez que este tinha ficado no esquecimento, por descaso do 

pai). 

Existem alguns assuntos que polemizam a adoção, dentre eles estão a adoção post 

mortem, a denominada adoção à brasileira e a adoção intuitu personae. 

Entende-se por adoção póstuma aquela em que ocorre o falecimento do adotante 

no curso do processo de adoção, devendo o efeito da sentença retroagir à data do 

falecimento do adotante.
399

 Geralmente ela pode ser deferida desde que o processo de 

adoção já tenha se iniciado. Sobre o requisito essencial para tal espécie de adoção, qual 

seja, a manifestação de vontade inequívoca e início do processo antes da morte, vide REsp 

823.384/RJ em anexo.
400

 

Contudo, a doutrina e jurisprudência têm admitido que, mesmo sem o início da 

demanda em vida, poderá ser deferida a adoção se restar comprovada a inequívoca 

manifestação de vontade do adotante, tratando-se de um processo socioafetivo de 

adoção.
401

 Neste sentido, os julgados em anexo: AgRg no REsp 1418648/PE
402

 e, em 

especial, o REsp 1326728/RS que demonstra a excepcionalidade de se admitir a adoção 

                                                             
398 STJ. REsp 1444747/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+e+consenti

mento&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1, acesso em 08 de abril de 2015, às 19:24. Em anexo. 
399 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família. op. cit., p. 589. 
400 STJ. REsp 823.384/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/06/2007, DJ 25/10/2007, p. 168. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:00. Em 

anexo. 
401 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. op. cit., p. 495-496.  
402 STJ. AgRg no REsp 1418648/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 08/04/2014. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:10. Em 

anexo. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+e+consentimento&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+e+consentimento&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7
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póstuma mesmo que o processo não tenha sido iniciado em vida, desde que se demonstre o 

requisito apontado.
403

 

Verifica-se desses julgados que o que deve orientar o julgador é a presença da 

afetividade no caso em concreto, a prova inequívoca do de cujus em adotar, tendo a pessoa 

a ser adotada um tratamento público e notório de como se filho fosse. No mesmo sentido, o 

REsp 1217415/RS em que a União tentou anular uma adoção póstuma formada por uma 

família anaparental, com o intuito de sustar o pagamento de benefícios previdenciários. Era 

uma família anaparental formada por dois irmãos que pretendiam adotar uma criança que 

eles criavam. O caso foi uma adoção póstuma, já que um dos irmãos havia falecido antes 

do início do processo. Porém, constatou-se que era seu desejo a adoção daquela criança. A 

adoção foi deferida já que se tratava de uma família com vínculos socioafetivos já 

delineados.404
 

Portanto, dos julgados acima mencionados, vê-se que é possível o deferimento da 

adoção póstuma (mesmo sem o processo ter sido iniciado durante a vida do adotante), uma 

vez que ela é um desdobramento da formação do vínculo da afetividade, refletindo nas 

relações de filiação.  

Para que se possa adotar uma criança ou adolescente, exige-se da parte interessada 

a prévia habilitação que irá constatar se esta se encontra ou não apta ao processo. Em caso 

afirmativo, ela será inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Hoje, todo processo de 

adoção, inclusive o que se refere às pessoas maiores de idade, deve ter o crivo do Poder 

Judiciário e só se perfaz mediante sentença. 

Todavia, existe uma modalidade às avessas da lei, denominada vulgarmente de 

‘adoção à brasileira’. Essa modalidade não é amparada pela lei, sendo inclusive um ilícito 

penal tipificado no Art. 242 do Código Penal. Nessa modalidade, a pessoa interessada se 

declara pai e registra a criança em seu nome, como se pai (ou mãe) fosse.  

                                                             
403 STJ. REsp 1326728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/08/2013, DJe 27/02/2014. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7, 

acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:21. Em anexo.  
404 STJ. REsp 1217415/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/06/2012, DJe 28/06/2012. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7, 

acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:22. Em anexo. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC7
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Assim, entende-se por adoção à brasileira aquela em que a pessoa toma para si o 

filho de outrem, registrando-o em seu nome, como se seu fosse, sem obedecer ao processo 

de adoção.
405

 

Conforme exemplifica Romualdo Baptista dos Santos, tal prática era utilizada 

antigamente pelos avós, que registravam como seus, os netos, com o intuito de encobrir a 

gravidez indesejada da filha e, hoje, a prática tem sido utilizada por companheiros ou 

marido, que registram como seu, filhos anteriores de sua mulher.
406

 

Sempre que se vai fazer o registro da criança, leva-se a Declaração de Nascido 

Vivo (DNV), regulamentada pela Lei n. 12.662, de 5 de junho de 2012, que, segundo seu 

Art. 3.: “A Declaração de Nascido Vivo será emitida para todos os nascimentos com vida 

ocorridos no País e será válida exclusivamente para fins de elaboração de políticas públicas 

e lavratura do assento de nascimento.”
407

  

Essa lei alterou, inclusive, a Lei n. 6.015 de 1973, Lei de Registros Públicos. Em 

seu Art. 54, a lei determina que o assento de nascimento deverá conter, em seu item n. 10, 

o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, porém, ressalta o § 3º. que nos 

nascimentos fruto de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras, a 

declaração será lavrada pelos oficiais de registro civil, quando as secretarias estaduais ou 

municipais de saúde solicitarem.
408

 

Diante disso, aponta Christiano Cassettari, que uma forma de se burlar a lei e não 

apresentar o DNV no cartório, de modo a registrar o filho como se seu fosse – adoção à 

brasileira, é dizer que a criança nasceu pelas mãos de uma parteira.
409

 

A “adoção à brasileira” também é utilizada nas famílias recompostas em que 

geralmente a mãe/pai já possui um filho e passa a viver em união estável ou casamento 

com uma segunda pessoa. Esta nova pessoa, mesmo sabendo que não tem vínculos 

biológicos com a criança, procede ao reconhecimento do filho como se seu fosse. Em um 

caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a avó paterna (já que o pai teria 

falecido) ingressou com ação tentando anular tal reconhecimento, dizendo que quando seu 

filho se casou com a mãe da investiganda, a filha já era nascida e, segunda a avó, seu filho 

                                                             
405 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família. op. cit., p. 588. 
406 SANTOS, Romualdo Baptista dos Santos. A tutela jurídica da afetividade. op. cit., p. 164. 
407 BRASIL. Lei n. 12.662, de 5 de junho de 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12662.htm#art6, acesso em 29 de janeiro de 

2015, às 15:56. 
408 BRASIL. Lei n. . 6.015 de 1973, a Lei de Registros Públicos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015compilada.htm, acesso em 29 de janeiro de 2015, às 16:02. 
409 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. op. cit., p. 45-46. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12662.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015compilada.htm
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teria sido induzido a erro no reconhecimento. O Tribunal julgou improcedente o pedido. 

Isto porque, segundo as provas testemunhais colhidas, verificou-se que o reconhecimento 

foi feito sem a parte ter sido induzida em erro. Ele sabia que não era pai biológico da filha 

reconhecida, mas sempre a tratou como filha. Desta forma, criou-se o vínculo socioafetivo, 

que restou consolidado e não se desconstituiu a paternidade.
410

 

Já a denominada adoção intuitu personae ocorre quando os genitores entregam o 

filho a uma terceira pessoa, com o intuito de que esta assuma o papel de novo genitor ou, 

ainda, quando alguém pretende adotar criança específica, uma vez que possui laços 

afetivos com ela.
411

 

Em um caso julgado pelo TJ/SP, a parte ingressou com retificação de registro 

pedindo a alteração da data de nascimento. Ocorre que, no caso em tela, ela tinha duas 

certidões de nascimento: a primeira, feita por sua mãe biológica, com data de nascimento 

em 18.04.1973 e registro em 23.05.1973; a segunda, com data de nascimento em 

18.04.1983 e registro em 03.01.1985 (como se fosse um registro tardio) realizado pela 

mulher a quem a mãe biológica entregou a filha. A autora pretendia que valesse o segundo 

registro (ou seja, que constasse como sua mãe a que a ‘adotou’), porém com a data de 

nascimento do primeiro. Essa prevalência era porque, segundo ela, o vínculo socioafetivo 

era mais forte com os pais do segundo registro do que com os consanguíneos. Contudo, 

diante da falsidade do segundo registro, o juiz o declarou nulo, prevalecendo o primeiro.412 

Uma vez que o processo de adoção passa pela análise dos pretensos pais e, se 

estes forem aptos, serão inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, permitir a adoção 

direta a determinada pessoa seria um modo de se burlar a lei. No mesmo sentido, explica 

Manuela Beatriz Gomes, esta ‘adoção direta’ não pode ser possível no ordenamento 

brasileiro, pois “(...) muitas vezes, está permeada por fraude, já que a entrega da criança se 

faz mediante pagamento de determinada quantia, como se a criança fosse mercadoria, 

                                                             
410 FILIAÇÃO.  Reconhecimento de paternidade.  Anulação de registro de nascimento.  Arguições de 

inexistência de vínculo biológico e erro. Improcedência. Filiação socioafetiva. Situação consolidada. Erro 
inexistente. Sentença correta. Apelação não provida. TJ/SP. Apelação nº 0116811-31.2009.8.26.0001,  da  

Comarca  de  São  Paulo. Julgado pela 2ª  Câmara  de  Direito  Privado  do  Tribunal  de Justiça  de  São  

Paulo, em 20 de maio de 2014. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, acesso em 

04 de março de 2015, às 12:18. 
411 GOMES, Manuela Beatriz. Adoção intuitu personae no direito brasileiro: uma análise principiológica. 

op. cit., p. 59. 
412 TJ/SP. APELAÇÃO Nº 0007783-39.2011.8.26.0008. Comarca  de  São  Paulo. 1ª  Câmara  de  Direito  

Privado  do  Tribunal  de  Justiça  de São  Paulo. Julgado em 11defevereiro de 2014. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, acesso em 03 de março de 2015, às 14:33. Em anexo. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do


107 

 

caracterizando o crime previsto no Art. 238 do ECA.”
413

 Por outro lado, quando a criança 

está inserida em uma família substituta, e com ela já está acostumada, pode haver uma 

certa relativização dessa habilitação prévia no sentido de se prestigiar o melhor interesse da 

criança. É o que já decidiu o STJ no REsp 1172067/MG. Na aferição da prevalência entre 

o cadastro e adoção intuitu personae, por conta do princípio do melhor interesse da 

criança, prevaleceu o vínculo já existente com a família socioafetiva, afirmando o julgado 

que a preferência das pessoas cronologicamente cadastras para adotar não é absoluta.
414

 No 

mesmo sentido, o AgRg na MC 15.097/MG.
415

 

Um caso que merece destaque, julgado em 2014 pelo STJ, foi o de uma filha 

pedindo o reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem cumulada com petição 

de herança, mas pedindo para manter a mãe registral; ou seja, ela visava a formação da 

multiparentalidade – mãe biológica e mãe socioafetiva. Todavia, a parte não conseguiu 

comprovar nos autos a socioafetividade que desejava reconhecer, já que a pretensa mãe 

socioafetiva já havia falecido. Porém, alegando cerceamento de defesa, conseguiu anular a 

sentença para o retorno dos autos na fase da instrução probatória (REsp 1328380/MS).
416

 

Em outro julgado (REsp 1256025/RS), o STJ entendeu não poder haver 

prevalência da filiação socioafetiva sobre a biológica como uma regra absoluta, mormente 

quando quem a pleiteia é o filho interessado e, ainda, não tendo o pai socioafetivo 

contestado a demanda.
417

 Ainda no sentido de análise cautelosa da filiação afetiva e da 

biológica no caso de adoção à brasileira, no REsp 1167993/RS, no qual a filha adotada à 

brasileira, postulava a verdade real sobre sua filiação e pretendia desfazer-se dos laços 

socioafetivos para fazer prevalecer os laços biológicos. Tendo em vista que a finalidade da 

lei é proteger o filho, sempre buscando o seu melhor interesse, entendeu o STJ que neste 

                                                             
413 GOMES, Manuela Beatriz. Adoção intuitu personae no direito brasileiro: uma análise principiológica. 

op. cit., p. 60. 
414 STJ. REsp 1172067/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2010, DJe 14/04/2010. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp, acesso em 

18 de fevereiro de 2015, às 12:02. Em anexo. 
415 STJ. AgRg na MC 15.097/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/03/2009, DJe 06/05/2009. . Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp, acesso em 
18 de fevereiro de 2015, às 12:07. Em anexo. 
416 STJ. REsp 1328380/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 21/10/2014, DJe 03/11/2014. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasi

leira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:34. Em anexo. 
417 STJ. REsp 1256025/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/10/2013, DJe 19/03/2014. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasi

leira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC9, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:40. Em anexo. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC1
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC9
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO#DOC9
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caso, visando o melhor interesse do filho que pretendia que o falso vínculo fosse desfeito, 

prevalecesse a verdade biológica.418 

O Tribunal de Justiça de São Paulo editou o Provimento CG N° 36/2014, 

(Processo 2014/10058) que estabelece a prioridade da ação de adoção e destituição do 

poder familiar, regulamenta o apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro, 

reconhecimento da paternidade socioafetiva, cursos de pretendentes à adoção e a 

participação dos grupos de apoio à adoção, a fim de evitar tráfico de crianças para fins de 

adoção. Dispõe em seu art. 2º. sobre o apadrinhamento afetivo e no art. 3º. sobre o 

apadrinhamento financeiro:  

Artigo 2º - Apadrinhamento afetivo é um programa para crianças e 

adolescentes acolhidos institucionalmente, com poucas possibilidades de 
serem adotados, que tem por objetivo criar e estimular a manutenção de 

vínculos afetivos, ampliando, assim, as oportunidades de convivência 

familiar e comunitária. § 1º: O apadrinhamento afetivo pressupõe contato 
direto entre o ‘padrinho’ e o ‘apadrinhado’, inclusive com autorização 

para atividades fora do serviço de acolhimento. § 2º: Tratando-se de 

crianças e adolescentes com pouca ou nenhuma perspectiva de adoção, 

eventual interesse adotivo por parte do ‘padrinho’ não deverá ser 
considerado burla ao cadastro de pretendentes à adoção, que consultado 

anteriormente resultou em resposta negativa. 

Artigo 3º - Apadrinhamento financeiro consiste em contribuição 

econômica para atender as necessidades de uma criança ou adolescente 

acolhidos institucionalmente, sem criar necessariamente com ela vínculos 
afetivos. Parágrafo único: O apadrinhamento financeiro não pressupõe 

contato direto entre ‘padrinho’ e ‘apadrinhado’, podendo, a critério do 

‘padrinho’ ser convertido em apadrinhamento afetivo, com ou sem 

prejuízo do apadrinhamento financeiro.
419

 

 

Analisando esses dois dispositivos do Provimento, pode-se verificar que, existe 

aqui a figura do padrinho afetivo ou financeiro, ou seja, pessoas que a princípio não têm 

interesse na adoção (mas nada impede que isso posteriormente faça surgir o desejo de 

adotar), mas que de alguma forma querem ajudar de forma afetiva ou financeira. Essa 

                                                             
418 STJ. REsp 1167993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2012, DJe 15/03/2013. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasi

leira&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11#DOC15, acesso em 27 de janeiro de 2015, às 14:47. 

Em anexo. 
419 TJ/SP. Provimento CG N° 36/2014, (Processo 2014/10058) que estabelece a prioridade da ação de adoção 

e destituição do poder familiar, regulamenta o apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro, 

reconhecimento da paternidade socioafetiva, cursos de pretendentes à adoção e a participação dos grupos de 

apoio à adoção, a fim de evitar tráfico de crianças para fins de adoção. Disponível em: 

http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=135491&flBtVoltar=N, acesso em 

31 de março de 2015, às 09:29. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11#DOC15
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=ado%E7%E3o+%E0+brasileira&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11#DOC15
http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=135491&flBtVoltar=N
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ajuda é nos termos de um apadrinhamento, evitando-se um eventual pedido posterior de 

reconhecimento de filiação socioafetiva. Mesmo porque, a criança continuará no 

acolhimento institucional. No apadrinhamento afetivo o apadrinhado possui contato direto 

com o padrinho, tendo a permissão de ter atividades fora do acolhimento, enquanto que no 

financeiro, seria uma ajuda econômica, sem o contato direto entre padrinho e apadrinhado 

– podendo esse apadrinhamento tornar-se afetivo (com ou sem a ajuda financeira). 

Em Portugal existe a Lei n.º 103/2009, de 11 de setembro, que dispõe sobre o 

regime jurídico do apadrinhamento civil. Define o Art. 2º. da referida lei: 

O apadrinhamento civil é uma relação jurídica, tendencialmente de 
caráter permanente, entre uma criança ou jovem e uma pessoa singular ou 

uma família que exerça poderes e deveres próprios dos pais e que com ele 

estabeleçam vínculos afetivos que permitam o seu bem-estar e 
desenvolvimento, constituída por homologação ou decisão judicial e 

sujeita a registro civil.
420 

O procedimento do apadrinhamento civil no direito português é muito parecido 

com o de adoção. Isto porque a lei trata da capacidade para apadrinhar (maior de 25 anos e 

com habilitação prévia) e desde que tenha reais vantagens para o apadrinhado (que deve, 

por sua vez, contar com menos de 18 anos de idade). Em seu Art. 6º. a lei menciona as 

proibições referentes ao apadrinhamento – enquanto durar um apadrinhamento, não pode 

haver outro, salvo quando se tratar da mesma família. O exercício das responsabilidades 

parentais do apadrinhamento é abordado em seu Art. 7º., o Art. 8º., em seu turno, traz o 

direito dos pais que tenham filhos nesse regime jurídico. É necessária a habilitação dos 

padrinhos (Art. 12); Art. 13 dispõe sobre a constituição da relação de apadrinhamento civil, 

Art. 14 fala do consentimento para o apadrinhamento, Art. 16 sobre o termo de 

compromisso a ser prestado. Um ponto que merece destaque é referente à possibilidade de 

alimentos descrita no Art. 21. O dispositivo estabelece que os padrinhos são considerados 

ascendentes de 1º. grau do afilhado para efeitos de alimentos, mas devem os pais serem 

demandados antes dos padrinhos. O Art. 22 dispõe sobre o impedimento matrimonial, Art. 

23 sobre direitos advindos dessa relação (licenças, direitos sociais, abatimento em imposto 

de renda etc) e o Art. 28 menciona que a constituição ou revogação do apadrinhamento 

                                                             
420 PORTUGAL. Lei n.º 103/2009, de 11 de setembro que dispõe sobre o regime jurídico do apadrinhamento 

civil. Disponível em: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1128&nversao=&tabela=

leis,acesso em 11 de janeiro de 2015, às 20:51. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1128&nversao=&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1128&nversao=&tabela=leis
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depende de registro civil obrigatório.
421

 Esses são alguns dos principais pontos trazidos 

pela lei de apadrinhamento civil que mereciam destaque, já que o ordenamento jurídico 

brasileiro não possui tal tipo de previsão legal. Talvez o Provimento n. 36/2014, de São 

Paulo, seja um passo para a evolução dessa modalidade jurídica que visa proteger crianças 

e adolescentes. No Estado do Paraná também teve início, em algumas comarcas, a 

possibilidade do apadrinhamento, mas não existe um provimento regulamentando tal 

prática.
422

 

Uma vez transitada em julgado a sentença de adoção, ela se torna perfeita e 

acabada, de modo que não pode ser desfeito esse vínculo filial, ou seja, torna-se 

irrevogável. Contudo, em recente decisão do TJ/SP, a adotada, já maior de idade, entrou 

com pedido de cancelamento de adoção cumulado com retificação de registro. Segundo a 

autora, ela teria sido adotada aos quinze anos de idade e, por diversos fatores, não se sente 

filha de seu pai adotivo. Como o pai concordou com o pedido da filha, o juiz julgou 

procedente a inicial.
423

 A mulher já tem 39 anos e o pedido foi feito pela Defensoria 

Pública de São Paulo, com modificação no registro em março de 2015.
424

  

Cumpre destacar, outrossim, que, embora a lei não tenha trazido de forma 

expressa a possiblidade da adoção por casais homossexuais, isso já é pacífico na 

jurisprudência pátria, tendo inclusive diversas decisões nos tribunais superiores – tanto da 

adoção quanto de a união homoafetiva ser considerada família. O primeiro julgado no STJ 

que admitiu a possibilidade de adoção por casais homoafetivos foi o REsp n. 889.852 (que 

será trazido mais adiante quando for abordado o tema da multiparentalidade). Em decisão 

do STF de abril de 2015, a Ministra Cármen Lúcia reconheceu adoção por casais 

homoafetivos, sem restrição de idade.  A situação ocorreu no RE n. 846.102 (722) do 

                                                             
421 PORTUGAL. Lei n.º 103/2009, de 11 de setembro que dispõe sobre o regime jurídico do apadrinhamento 

civil.. op. cit., loc. cit. 
422 TJ/PR. Apadrinhar é legal. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/destaques/-

/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-

preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p

_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1, acesso em 08 de fevereiro de 2016, às 18:26. 
423 TJ/SP. Autos n. 1014831-42.2014.8.26.0100. 4ª Vara da Família e Sucessões - Foro Central Cível. 
Disponível em: 

http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversati

onId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-

1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-

42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-

42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo=, acesso em 15 de abril de 2015, às 18:43. 
424 Disponível em: 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=58328&idPagina=1

&flaDestaque=V, acesso em 01 de abril de 2015, às 19:09. 

https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/apadrinhar-e-legal-tera-segunda-oficina-de-preparacao/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo
http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo
http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo
http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo
http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=32BFFD7305908413225E88E6A2261B95.cpo4?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1014831-42.2014&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1014831-42.2014.8.26.0100&dePesquisaNuAntigo
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=58328&idPagina=1&flaDestaque=V
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=58328&idPagina=1&flaDestaque=V
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Tribunal de Justiça do Paraná, no qual o Ministério Público quis condicionar a adoção por 

casais homoafetivos com limitação de idade e sexo, por conta de sua orientação sexual, que 

não foi permitido pelo STF.425 Afirma o julgado que não pode haver, no processo de 

habilitação, delimitação do sexo ou idade da criança por serem os adotantes homossexuais. 

Destaca-se, aqui, o princípio da igualdade jurídica, não discriminação e o melhor interesse 

do adotado. 

Feitas essas principais considerações sobre a adoção e demonstrando em casos 

concretos a consequência e aplicabilidade da lei, será tratado no item 2.8 as técnicas de 

reprodução assistida e as formas de filiação dali advindas. 

2.7 CONCLUSÃO 

Adoção é o ato jurídico pelo qual se inclui alguém no seio familiar, na condição 

de filho, sem que com ele se tenha laços consanguíneos, criando-se um vínculo civil de 

filiação. Demonstrou-se nesse trabalho, de forma breve, a evolução legislativa sofrida pelo 

instituto da adoção e deve-se destacar que a adoção sempre deve ser conferida quando 

apresentar reais vantagens ao adotado. Com isso, enfatiza-se a doutrina da proteção 

integral, a igualdade jurídica entre todos os filhos, o melhor interesse da criança ou 

adolescente.  Foram ressaltados alguns problemas concernentes à temática, tais como o 

tempo que se leva para deixar uma criança apta à adoção, o problema do cadastro (que 

recentemente sofreu alteração para que se permita otimizar o sistema de comunicação entre 

os cadastros de cada lugar), a possibilidade de flexibilização do próprio cadastro em nome 

do princípio do melhor interesse do adotado, a questão da adoção de grupos de irmãos, que 

por vezes dificulta o processo de adoção, dentre outros. 

Verificou-se, ademais, que a adoção muitas vezes acontece em famílias 

recompostas, em que um dos pares já possui filhos de um relacionamento prévio, de modo 

que este terceiro ocupará a função de pai ou mãe desses filhos, levando, por vezes, à 

adoção. É possível, inclusive, mesmo quando não se pretenda adotar, incluir o nome do 

padrasto ou madrasta ao da criança.  

Questões polêmicas foram levantadas tais como a adoção post mortem, a intuitu 

personae e a adoção à brasileira.  

                                                             
425 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 846.102 (722) ORIGEM: AC - 529976101 - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/stf-reconhece-adocao-

restricao-idade.pdf, acesso em 15 de abril de 2015, às 13:17. Em anexo. 

http://s.conjur.com.br/dl/stf-reconhece-adocao-restricao-idade.pdf
http://s.conjur.com.br/dl/stf-reconhece-adocao-restricao-idade.pdf
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Mesmo sendo irregulares, verificou-se que, na maioria dos casos, uma vez 

formado o vínculo de socioafetividade, ele não deverá ser desfeito (salvo o caso apontado 

em que foi a própria filha, adotada ‘à brasileira’, que buscava a prevalência da verdade 

biológica). 

As regras atinentes ao processo de adoção, por vezes precisam ser flexibilizadas e 

adaptadas ao caso em concreto a fim de que se prestigie o melhor interesse do adotado e se 

concretize juridicamente situações fáticas já consolidadas pelo decurso do tempo.  

2.8 DA FILIAÇÃO ADVINDA DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO 

ASSISTIDA  

Este subcapítulo do trabalho abordará as técnicas de reprodução assistida previstas 

no Código Civil e mostrará a lacuna existente neste campo que não contempla, por 

exemplo, a inseminação totalmente heteróloga, nem a cessão de útero. Outrossim, será aqui 

apresentada a Resolução 2013/13 e a Resolução n. 2.121/15 do Conselho Federal de 

Medicina que acabam servindo de parâmetro para a operabilidade da norma jurídica.  

Por um longo tempo, o ato de se ter filho só era viável pela relação sexual. 

Recentemente, o projeto parental se socorre das técnicas de reprodução assistida, ajudando 

casais que tenham alguma dificuldade no ato de procriação. Para destacar a importância da 

garantia do direito de ter filhos, aponta Maria Christina de Almeida que a própria 

Constituição Federal, em seu Art. 226, § 7, garante aos casais o projeto de parentalidade, 

como de sua livre decisão.
426

  

Assim, inseminação artificial, definida pela doutrina argentina é um “(...) método 

pelo qual uma mulher pode ser fecundada sem mediar o ato sexual. Com a prévia extração 

do sêmen, este é introduzido na vagina e no colo do útero (inseminação intracervical) ou 

diretamente no interior do útero (inseminação intrauterina).”427 

No mesmo sentido, Arnaldo Rizzardo explica que as técnicas de inseminação 

artificial decorrem de uma situação biologicamente especial, já que o casal possui alguma 

dificuldade para a procriação por meio do sistema tradicional ou, ainda, dificuldade 

                                                             
426 ALMEIDA, Maria Christina de. Filhos da reprodução assistida. In: GROENINGA, Giselle Câmara; 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (Coord.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. 

Rio de Janeiro: Imago, 2003, p.278. 
427 BOSSERT, Gustavo A; ZANNONI, Eduardo A. Manual de derecho de família. 5. ed., atual. e ampl., 3. 

reimpr. Buenos Aires: Astrea, 2001, p. 468. 
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advinda da esterilidade de um dos cônjuges, tornando impraticável a fecundação no útero 

materno.
428

 

Com relação à inseminação artificial, Eduardo Oliveira Leite aponta que ela 

desencadeia reações às quais o homem não estava preparado, nem material nem 

espiritualmente falando.429 A doutrina, desde tempos remotos, já demonstrava a 

necessidade de a legislação brasileira ter “(...) um estudo mais decisivo sobre o tema.”
430

 

Diante desse despreparo do próprio homem em lidar com tal ‘novidade’, o reflexo 

disso na sociedade ou no próprio ordenamento jurídico também demonstra essa 

insuficiência. O que dizer, por exemplo, da possibilidade de inseminação artificial após a 

morte do pai, com utilização de embriões congelados? Ou, então, da falta de previsão legal 

sobre a cessão do útero? Tanto a sociedade quanto o próprio ordenamento jurídico não 

conseguem acompanhar a evolução ocorrida no campo científico.  

Deste modo, Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador assevera que o papel do 

Direito é harmonizar os interesses da sociedade e o progresso da Ciência, sendo inegável a 

necessidade de inserção de conteúdo moral para complementar as regras jurídicas.
431

 Além 

de se incluir um conteúdo moral às normas jurídicas, deve-se, também, trazer um conteúdo 

ético às mesmas.    

Diante da dificuldade dos casais em gerarem um filho, explica Maria Christina de 

Almeida que se abre a possibilidade de realização do projeto parental com base em laços 

de afetividade, “(...) na aceitação de um vínculo oriundo não da voz do sangue, mas da voz 

do coração.”
432

 

Além da utilização para casais que enfrentam dificuldades em procriar, a 

reprodução assistida também é usada para evitar a transmissão de doenças genéticas e 

garantir saúde ao ser que se conceberá.
433

 

                                                             
428 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 435. 
429 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais: bioética e biodireito. In: PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. (coord.) Repensando o direito de família.  Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 146. 
430 VIANA, Marco Aurélio S. Viana. Da inseminação artificial. In: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, vol. 27, n. 21. Belo Horizonte, 1979, p. 238. 
431 ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa. Manipulação genética humana: o controle jurídico da 

utilização de embriões em pesquisas científicas. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba: 2010, p. 31. Disponível em: 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/24335/Rita%20Tarifa.pdf?sequence=1. Acesso em 

12 de fevereiro de 2016, às 15:20. 
432 ALMEIDA, Maria Christina de. Filhos da reprodução assistida. op. cit., p. 280.  
433 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. op. cit., p. 68. 
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Como tem aumentado o número de pessoas com alguma dificuldade para gerar 

filhos, aumentou-se também a quantidade de pessoas que buscam técnicas de reprodução 

assistida, de modo que a abordagem do tema necessita de uma regulamentação adequada, 

conforme ressalta Heloisa Helena Barboza, já que tais técnicas acarretaram uma mudança 

na concepção tradicional de família.
434

  

Na atualidade, a reprodução humana faz-se pelo processo de fecundação interna, 

porém, esse processo, que era feito de forma natural, tem sido alterado pelas técnicas de 

reprodução assistida, que possibilitam a concepção extracorpórea.
435

 

Sobre as espécies de técnicas de reprodução assistida, esclarece Heloisa Helena 

Barboza que elas podem ser por inseminação artificial – técnica intracorpórea (a formação 

do embrião, união do espermatozoide com o óvulo, ocorre no interior do corpo da mulher), 

e por fertilização in vitro (FIV) – o embrião é criado em laboratório e depois implantado no 

corpo da mulher.
436

 

Com relação à temática, Ana Cláudia Silva Scalquette ensina que o método mais 

simples é o da Inseminação Artificial Intrauterina – IIU, “(...) em que a quantidade de 

espermatozoides é introduzida no interior do canal genital feminino com o auxílio de um 

cateter, sem a ocorrência de relação sexual.”
437

 Um segundo método apontado pela autora 

é o FIVETE, sigla utilizada para a fecundação in vitro e transferência de embrião.
438

 Uma 

terceira técnica seria a Transferência Intratubária de Gametas – GIFT, utilizada por casais 

em que a mulher possua pelo menos uma trompa saudável.
439

  

Sobre o aludido assunto, Maria Helena Diniz conceitua a reprodução humana 

assistida como “(...) conjunto de operações para unir, artificialmente, os gametas feminino 

e masculino, dando origem a um ser humano. Poderá dar-se pelos métodos ZIFT e 

GIFT.”
440

 Sobre esses métodos, explica: 

A ectogênese ou fertilização in vitro concretiza-se pelo método ZIFT 

(Zibot Intra Fallopian Transfer), que consiste na retirada de óvulo da 
mulher para fecundá-lo na mulher, com sêmen do marido ou de outro 

homem, para depois introduzir o embrião em seu útero ou no de outra. 

Como se vê, difere da inseminação artificial, que se processa mediante o 
método GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), referindo-se à 

                                                             
434 BARBOZA. Heloisa Helena. Reprodução Assistida: questões em aberto. op. cit., p. 92. 
435 BRAGA, Renata. Por um estatuto jurídico do embrião humano. In: SILVA, Reinaldo Pereira; Azevêdo, 

Jackson Chaves. (coord.). Direitos de família: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: Ltr, 1999, p. 67. 
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437 SCALQUETTE, Ana Cláudia Silva. op. cit., p. 70. 
438 Idem, ibidem, p. 71. 
439 Idem, ibidem, loc. cit. 
440 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 475. 
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fecundação in vivo, ou seja, à introdução do sêmen na mulher, sem que 

haja qualquer manipulação externa de óvulo ou de embrião.
441

 

Pela técnica ZIFT, o embrião é feito in vitro para depois ser introduzido no útero 

da mulher que vai gerá-lo, enquanto na técnica GIFT, a fecundação é feita dentro da 

própria mulher, com a introdução do sêmen.   

A falta de precisão técnica do Art. 1597, III , IV e V do Código pode ser 

interpretada de modo geral como ‘técnica de reprodução assistida’, conforme Enunciado n. 

105 da I Jornada de Direito Civil, de 2002.
442

 

O mesmo problema é mencionado por Álvaro Villaça Azevedo no que se refere à 

falta de regramento jurídico, sendo a matéria apenas regida por normativas do Conselho 

Federal de Medicina precisando, desta forma, ser regida por normas jurídicas para que se 

evitem abusos.
443

 

Sobre essa falta de regramento jurídico, Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador  

destaca que as regras advindas das associações e outras entidades têm um campo mais 

restrito de atuação, com uma eficácia limitada, abrindo margem para abusos nas pesquisas, 

sem caráter vinculativo, de modo que elas não se mostram suficientes para essa 

problemática, devendo as normas jurídicas adquirirem um conteúdo mais elevado.
444

  

Por isso, aponta-se o problema das técnicas de reprodução assistida serem 

utilizadas para atender meros caprichos dos genitores, como por exemplo, características 

fenotípicas. Neste sentido, afirma Ana Cláudia Silva Scalquette que se essas escolhas 

genéticas forem um direito conferido às pessoas, “(...) chegaremos ao ponto de 

indenizarmos as falhas que ocorreram no processo, como se se pudesse reclamar de um 

produto viciado ou com defeito.”
445

 

Outra crítica a ser tecida com relação à utilização dessas técnicas, é que as pessoas 

nem sempre estão preparadas para o projeto parental e, tampouco, para as consequências 

que podem surgir. É a situação de um casal do Estado do Paraná que se utilizou de técnicas 

de reprodução assistida originando uma gravidez de trigêmeos. Diante disso, como eles 

não queriam três filhos, mas apenas dois, eles decidiram entregar uma das filhas, quando 

nascesse, para adoção. Após o nascimento das crianças, o Ministério Público entrou com 
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pedido de abrigamento das mesmas, decidindo entregar a guarda de todas elas para um tio 

e, aos poucos, permitiu que os pais fossem convivendo com as filhas.
446

 Percebe-se, do 

caso narrado, o despreparo do casal para o projeto parental ou para a utilização da técnica 

de reprodução assistida. 

A inglesa Louise Brown foi o primeiro bebê de ‘proveta’ a vir ao mundo, em 25 

de julho de 1978, por meio do procedimento de fertilização in vitro.
447

 No Brasil, o 

primeiro bebê nasceu em São José dos Pinhais, em 07 de outubro de 1984.
448

 

Explica Ana Cláudia que, por meio da reprodução assistida, o casal recebe 

orientações para programar a maneira de suas relações, otimizando as chances de resultar 

uma gravidez. Por esta forma, tem-se um aconselhamento e acompanhamento do casal. 

Porém, pode também a reprodução assistida se dar pela utilização das técnicas médicas, 

interferindo diretamente no ato reprodutivo, visando a fecundação.
449

 

O Código Civil Francês, em seu Art. 311-19, trata da procriação medicamente 

assistida e afirma que se ela é feita com material de um terceiro doador, não pode ser 

estabelecida nenhuma relação de filiação entre o doador e o filho nascido dessa procriação, 

bem como nenhuma ação de responsabilidade pode ser exercida em face do doador.
450

 

É interessante essa observação, expressa na legislação francesa, proibindo a 

criação de vínculos entre o doador de material genético com o fruto da concepção. Talvez 

tal modelo pudesse ser incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, sem, é claro, tirar o 

direito do filho de ter conhecimento sobre identidade genética, porém, deixando expressa a 

impossibilidade de se estabelecer laços de filiação (embora o Código Civil brasileiro traga 

a presunção da paternidade de filhos nascidos da concepção heteróloga). 

A legislação francesa também assegura o segredo ao doador. Dispõe o Art. 311-20 

que os esposos ou concubinos que recorrem à procriação medicamente assistida para 

procriar e que precisem de um terceiro doador, devem assegurar o segredo, dando seus 

consentimentos ao juiz ou ao notário, que os orientará sobre a consequência de seus atos 

concernentes à filiação. O consentimento dado a uma procriação medicamente assistida 
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proíbe toda ação com finalidade de estabelecer ou contestar a filiação a não ser que o 

argumento seja de que a criança não tenha nascido de uma procriação assistida ou que o 

consentimento foi tornado sem efeito. O consentimento se torna sem efeito em caso de 

morte, de um requerimento de divórcio ou separação de corpos ou da cessação da vida em 

comum, ocorridos antes da procriação assistida. Também é tornada sem efeito quando o 

homem ou a mulher a revogam, por escrito, e antes da realização da procriação 

medicamente assistida, diante do médico responsável pela assistência. Quem tiver 

consentido para a realização da procriação medicamente assistida e não reconhecer a 

criança, terá responsabilidade perante a mãe e o filho.
451

  

Nos itens seguintes serão abordadas as técnicas de reprodução assistida em 

espécie.  

2.8.1 Da inseminação artificial homóloga 

 

Sobre a técnica de inseminação artificial homóloga, prevista no Art. 1597, III do 

Código Civil, primeira parte, existe uma presunção da concepção na constância do 

casamento, quando da utilização dessa técnica. Como se utiliza o sêmen do próprio marido, 

aparentemente não haveria maiores problemas. A questão surge na parte final do 

dispositivo, que permite a utilização e gera a presunção da paternidade, mesmo que 

falecido o marido.
452

 É a chamada inseminação post mortem. 

Para a utilização desta técnica na modalidade post mortem, o CNJ, em seu 

Provimento de n. 52 (de 14 de março de 2016), estabeleceu no Art. 2º., § 3º., que, além dos 

documentos elencados no Art. 2º. do provimento, também “(...) deverá ser apresentado 
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termo de  autorização prévia específica do falecido ou da falecida para uso do material 

preservado, lavrado por instrumento público.”
453

 

Percebe-se aqui a exigência da autorização prévia, por escrito, para a utilização 

desta técnica, mas verifica-se também que o Provimento foi além da questão da 

autorização e permitiu que ela fosse do falecido ou falecida. Ou seja, quando se menciona 

autorização do falecido, seria a utilização dos embriões do próprio casal para inseminação 

na viúva. Agora, quando se fala em autorização prévia da falecida, o caso seria de 

inseminação dos embriões em uma situação de cessão de útero. Então, pode-se constatar 

aqui que o CNJ regulamentou a técnica de inseminação artificial homóloga post mortem 

tanto pela morte do pai quanto da mãe.  

Conforme aponta Álvaro Villaça Azevedo, tal técnica de reprodução é útil na 

medida em que auxilia os casais com algum problema físico ou psíquico, mas não de 

infertilidade, de gerarem um filho.
454

 

Sobre a inseminação post mortem entende Jorge S. Fujita que esta modalidade 

pode causar à criança, já órfã, graves consequências no que tange ao seu interesse, ferindo 

o princípio do melhor interesse da criança, tirando dela o direito de biparentalidade
455

, ou 

seja, de se ter um pai e uma mãe. 

Com relação à biparentalidade e a inseminação post mortem, também concorda 

Silmara Juny Chinelato que a biparentalidade seria o ideal, mas que, em tendo havido um 

projeto biparental em vida, a inseminação post mortem não deve ser afastada, desde que se 

cumpram alguns requisitos.
456

 Esclarece que essa espécie de inseminação é vista com 

reservas na legislação estrangeira, uma vez que não se prevê a possibilidade de repercussão 

nos direitos patrimoniais, porém, diante da igualdade jurídica entre os filhos, no Brasil isso 

seria inconstitucional.
457

 

Além disso, durante o processo de inseminação artificial homóloga pode ocorrer 

de não serem implantados todos os embriões frutos desse processo, de modo que eles 

ficarão congelados. São os denominados embriões excedentários. Esses embriões 
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excedentários podem ser utilizados na inseminação homóloga, conforme dispõe o inciso IV 

do Art. 1597 do Código Civil.
458

  

Pode então ocorrer a situação de morte do marido e ainda haver embriões 

congelados que possam ser utilizados na técnica de reprodução assistida homóloga, com a 

presunção da paternidade.  

Maria Helena Diniz diz que na Espanha existe a Lei n. 35/88 que em seu Art. 9.2 

veda a inseminação post mortem, porém, caso seja efetuada, não gerará vínculo de filiação 

se o marido não tiver deixado autorização por meio de instrumento público ou particular.
459

 

Percebe-se dessa lei que ao invés de resolver um problema, ela cria outro, na medida em 

que impede o exercício de um direito da personalidade de se conhecer a paternidade pela 

criança gerada. 

Tentando resolver essa abertura legal, o da presunção da paternidade do marido 

falecido, o Enunciado n. 106 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal 

diz: 

106 – Art. 1.597, inc. III: Para que seja presumida a paternidade do 

marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das 

técnicas de reprodução assistida com o material genético do falecido, 

esteja na condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, a autorização 
escrita do marido para que se utilize seu material genético após sua 

morte.
460 

Ou seja, para haver a utilização de embriões excedentários após a morte do 

marido, é necessário que ele tenha deixado autorização expressa em vida. Caso contrário, 

para que seja o embrião implantado na mulher, sem tal autorização, é necessário um 

processo judicial que autorize tal ato.  

Os problemas advindos desse dispositivo são inúmeros. Destaca Ana Cláudia 

Silva Scalquette que, se uma das formas de extinção do casamento é a morte, como então 

poderia haver tal presunção de paternidade? Ou então o problema da questão sucessória, já 

que o direito à herança é um direito fundamental previsto no Art. 5., XXX da Constituição 
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Federal? Deve haver autorização prévia para a utilização do material genético após a 

morte?
461

 

Sobre a questão sucessória, afirmam Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana 

Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf que “(...) esta traz consignada intrínsecas 

características basilares, visto que confere grande instabilidade jurídica em matéria 

sucessória para todos os herdeiros; tanto os filhos  já  nascidos,  quanto  ao  gerado  post 

mortem.”
462

 

Parte da doutrina entende que a questão sucessória estaria resolvida por meio da 

ação de petição de herança (Art. 1824 e seguintes do Código Civil), que permite ao filho 

pleitear seu direito quando foi preterido. 

Além de problemas relacionados à herança, traz também questionamentos 

bioéticos: “(...) seria lícita a concepção de um filho já sem pai, impondo-lhe a participação  

coercitiva  na  família monoparental? O direito reprodutivo da mãe sobrepõe-se ao direito à 

biparentalidade do filho? Difícil chegar-se num consenso para essa resposta.”
463

 

Portanto, a permissão de utilização de embriões excedentários estampada no Art. 

1597, IV do Código Civil faz com que sejam congelados os embriões não utilizados no 

processo de inseminação, para uma eventual futura fertilização in vitro, evitando-se nova 

estimulação ovariana e aspiração de óvulos.
464

 

O destino dos embriões congelados não utilizados na inseminação também é algo 

polêmico, sendo regulamentado pela Lei n. 11.105 de 2005 (Lei de Biossegurança), que 

permite a utilização para fins de pesquisa com células-tronco embrionárias, quando 

inviáveis para a reprodução ou congelados há mais de três anos.
465

 

Um caso inusitado ocorreu nos Estados Unidos, envolvendo a atriz Sofia Vergara 

e seu ex-noivo Nick Loeb. No final de abril de 2015, Nick escreveu um polêmico artigo 

para o jornal New York Times questionando que os embriões congelados do casal tinham o 
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direito de viver.
466

 Os noivos tinham embriões congelados e, com o rompimento do 

noivado, Nick entraria na justiça para tentar conseguir utilizar esses embriões para 

inseminação em outra mulher. É uma situação complicada porque Sofia está viva, agora 

casada com outra pessoa e, caso ele consiga, ela terá um filho que biologicamente é seu, 

sendo gerado por outrem. 

Muito embora a inseminação homóloga, por utilizar de material genético dos 

próprios pais da criança, não gere problemas com relação à origem genética, pode trazer 

problemas de outros tipos: bioéticos e sucessórios, como a utilização do material após a 

morte ou, até mesmo, em casos de divórcio das partes durante um processo de gestação 

(que pode acarretar a falta de afeto de um genitor para com seu filho) e, finalmente, a 

discussão que envolve o destino dos embriões excedentários. 

2.8.2 Da inseminação artificial heteróloga 

O Código Civil, em seu Art. 1597 do Código Civil, ao tratar das presunções da 

paternidade, traz no inciso V a inseminação artificial heteróloga. Esta técnica utiliza-se de 

material genético de terceiro doador e deve ser autorizada pelo marido.
467

 Como a 

utilização do material genético de terceiro adveio da vontade livre e consciente do marido 

autorizando a realização do procedimento, tal ato impede, posteriormente, qualquer 

questionamento negando a paternidade, já que pelo ato de vontade, criou-se a filiação 

socioafetiva entre o genitor que consta no registro e o filho gerado.  

A doutrina argentina ensina que se apela ao sêmen de um terceiro doador, 

recorrendo-se aos bancos de sêmen, que os conservam frescos ou congelados e 

classificados de acordo com as características físicas do doador (características 

fenotípicas), doador este, geralmente anônimo.
468

 

Segundo Silmara Juny Chinelato uma melhor terminologia para ‘fertilização 

heteróloga’ seria de ‘fertilização por doador’.
469

 Esclarece que “(...) as técnicas de 

                                                             
466 New York Times. Sofía Vergara’s Ex-Fiancé: Our Frozen Embryos Have a Right to Live. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2015/04/30/opinion/sofiavergaras-ex-fiance-our-frozen-embryos-have-a-right-to-

live.html?_r=0, acesso em 04 de maio de 2015, às 15:29. 
467 BRASIL. Código Civil de 2002. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 13 de janeiro de 2015, às 09:29. 
468 BOSSERT, Gustavo A; ZANNONI, Eduardo A. op. cit., p. 470.  
469 CHINELATO, Silmara Juny. op. cit., p. 66. 
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reprodução humana assistida baseiam-se na fertilização e não na substituição de 

reprodução sexual, como a clonagem.”
470

 

Afirma Ana Cláudia Scalquette que na inseminação heteróloga há a utilização de 

material genético de pelo menos um terceiro (ou de espermatozoide de doador e óvulo da 

esposa ou óvulo da doadora e espermatozoide do marido ou, ainda, de ambos – óvulo e 

espermatozoide de doadores).
471

 Embora a autora citada aqui mencione a possibilidade de 

doação de óvulo, o Código nada se refere sobre essa possibilidade.  

Para o Código, a inseminação heteróloga ocorre com material genético de terceiro 

doador, doador este do sexo masculino. Portanto, biologicamente, o filho concebido por 

inseminação artificial heteróloga, é filho de um terceiro doador, mas que com este não 

estabelece vínculos de filiação.  

Uma importante ressalva é feita por Jorge S. Fujita, mostrando uma lacuna legal: 

o Código não trata da possibilidade de uma filiação heteróloga materna, não se considera a 

possibilidade de filhos socioafetivos ligados à mãe, com utilização de um óvulo de uma 

doadora fertilizado pelo sêmen do marido, com a anuência da mulher.472 Outra ressalva é 

que essas presunções das técnicas da reprodução assistida foram feitas apenas para o 

casamento e não para uniões estáveis.473 

Além dessas omissões apontadas acima, o autor referido demonstra a existência 

de uma inseminação artificial totalmente heteróloga na qual se utiliza o uso do sêmen de 

um doador e do óvulo de uma doadora, não havendo participação genética alguma dos 

pais, formando, assim, uma espécie de filiação socioafetiva.474 

Avançando um pouco mais nessas reflexões e omissões legislativas, pode-se 

inclusive pensar em uma modalidade totalmente heteróloga em que se utiliza o óvulo de 

uma doadora, o sêmen de um doador e ainda a utilização do útero de uma terceira pessoa. 

Três pessoas distintas estariam ligadas à fecundação e gestação de um filho que após a 

                                                             
470 CHINELATO, Silmara Juny. op. cit., p. 66. 
471 SCALQUETTE, Ana Claudia Silva. Estatuto da reprodução assistida. 2009. Tese (Doutorado em Direito 
Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 49. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-08032010-095921/pt-br.php, acesso em 2015-02-18, às 

09:56. 
472 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação na contemporaneidade. In: SIMÃO, José Fernando; FUJITA, Jorge 

Shiguemitsu; CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; ZUCCHI, Maria Cristina. (org.) Direito de família no 

novo milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 472-

473. 
473 Idem, ibidem, loc. cit. 
474 Idem, ibidem, loc. cit. 
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gestação deve ser entregue a uma terceira e quarta (se forem um casal) pessoa (pessoa 

porque se pode pensar em um relacionamento hetero ou homoafetivo).  

Diante do exemplo acima mencionado, percebe-se que nem o ordenamento nem a 

sociedade estão realmente preparados para os avanços da medicina. Faz-se aqui a 

indagação: em face dessa situação mostrada, porque não se utilizar da adoção, já que no 

caso não haverá laços de sangue com nenhum dos ‘genitores’? Com o alto número de 

crianças que estão aptas à adoção, a insistência em uma modalidade de inseminação 

totalmente heteróloga não parece ser a mais razoável.  

Muitas críticas são tecidas com relação a esse tipo de técnica reprodutiva. Afirma 

Álvaro Villaça Azevedo: “A experiência tem mostrado que, quanto mais o homem 

caminha para a artificialidade, foge ele das regras naturais e da essência de sua própria 

vida.”475 Posiciona-se o referido autor ser favorável à denominada inseminação homóloga 

apenas, sem que existam embriões excedentes, sob pena de se ferir o direito natural.476 É o 

Direito Natural que preserva o conteúdo ético indispensável à realização da Justiça no 

âmbito da Ciência do Direito.477 Afirma ainda que a sociedade, em círculo, nasce, cresce e 

morre, tendo o homem como seu protagonista central, de modo que “(...) emoções que o 

empolgam a ponto de esquecer-se do próximo, em busca de um poder ilusório e relativo, 

querendo aproximar-se do criador e até pretendendo substituí-lo em operações 

genéticas.”
478

 

A mesma crítica emana de Luiz Roldão de Freitas Gomes ao afirmar que é 

assombroso o poder buscado pelo homem com essas pesquisas, é o homem querendo ser 

Deus de si mesmo.
479

 

Por isso, afirma que a presunção da paternidade contida no Art. 1597, V da 

inseminação heteróloga, mediante autorização do marido, admite uma origem parcialmente 

                                                             
475 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Ética, Direito e Reprodução Humana Assistida. Revista da ordem dos 
advogados do Brasil (Brasília), ano XXIV, vol. 58,  v. 24, 1994, p. 45. 
476 Idem. Direito de Família. op. cit., p. 255. 
477 Idem. Ética, Direito e Reprodução Humana Assistida. Revista dos Tribunais (São Paulo). Ano 85, vol. 

729, 1996, p. 43. 
478 Idem. Direitos e deveres dos avós (alimentos e visitação). In: PEREIRA JÚNIOR, Antonio Jorge; 

GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson. (Org.). Direito e dignidade da família: do começo ao fim da vida. São 

Paulo: Almedina, 2012, p. 336. 
479 GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Direitos da Personalidade e Bioética. In: COUTO, Sérgio. Nova 

realidade do direito de família. Rio de Janeiro: SC/COAD, 1998, p. 45. 
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biológica do filho, de modo que este pai, que autorizou a inseminação heteróloga, será um 

pai exclusivamente socioafetivo, não podendo impugnar a paternidade, posteriormente.
480

 

Seguindo essa linha de raciocínio entende, também, José de Oliveira Ascensão: 

“Esta figura é a que traz o problema ético mais gravoso. A PMA heteróloga representa uma 

manipulação das fontes da vida que se afigura inaceitável, gerando grandes conflitos 

existenciais. Quando em seu lugar é eticamente muito mais valiosa a adoção (...).”
481

 

Ademais, explica que até meados do século passado o vínculo de filiação era 

linear, baseado no ato da relação sexual. Contudo, com o advento das técnicas de 

reprodução assistida, em especial a heteróloga, esse quadro entra em crise.
482

 O pai 

biológico em tal técnica de reprodução não tem um projeto parental. Com isso, tem-se 

buscado desligar a filiação do processo biológico, evitando-se, assim, qualquer intromissão 

desses ‘dadores’ do material genético com a família de destino.
483

 

Na opinião de Maria Berenice Dias, com a finalidade de se evitar um confronto 

ético, impôs-se o anonimato às concepções heterólogas, o que, segundo ela, veda 

identificar a filiação genética. Afirma que essa verdade não interessa, já que o filho é 

gerado pelo afeto, “(...) e não por laços bioquímicos que indicam a figura do pai, mas, sim, 

o cordão umbilical do amor. A paternidade é reconhecida pelo vínculo da afetividade, 

fazendo nascer a filiação socioafetiva.”
484

 

Ao que parece, a questão de não se importar qual é a origem genética já é questão 

ultrapassada na doutrina, principalmente após a possibilidade jurídica dada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Então hoje, tal vedação não pode ser imposta. O direito à 

verdade biológica é um direito da personalidade, muito embora os vínculos de filiação, nas 

inseminações heterólogas, sejam mantidos com o pai socioafetivo, conforme apontou 

acima Maria Berenice Dias. 

Rolf Madaleno destaca que a mutação da modelagem familiar também ocorre 

devido às novas descobertas tecnológicas de reprodução assistida, possibilitando que 

terceiros estranhos à relação familiar, possam ser biologicamente responsáveis pela 

                                                             
480 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. op. cit., p. 240. 
481 ASCENSÃO, José de Oliveira. Procriação medicamente assistida e relação de paternidade. In: PEREIRA 
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geração de uma criança, não assumindo juridicamente o papel de pai ou mãe, acarretando a 

filiação afetiva por parte dos pais que se utilizaram dessa modalidade de filiação, qual seja, 

a heteróloga, descartando-se, assim, a contribuição genética e valorizando-se a criação pelo 

afeto.
485

 

Algo muito diferente aconteceu no dia 03 de fevereiro de 2015, na Inglaterra. O 

parlamento britânico autorizou a utilização de material genético de três pessoas para a 

concepção de filhos. Segundo a reportagem da BBC, essa técnica envolve um pouco de 

mitocôndria (um pouco de DNA) de três pais biológicos – na verdade seriam dois pais 

mais 001% de um terceiro (ou seja, utilizar-se-ia muito pouco deste terceiro participante, 

mas, mesmo sendo pouco, haveria a participação genética de um terceiro). Essa técnica já 

foi utilizada nos Estados Unidos – acarretando o nascimento de cerca de 30 a 50 crianças, 

porém, foi logo banida. O método, que utiliza na concepção de bebês o DNA de duas 

mulheres e de um homem, foi aprovado pela Câmara dos Comuns do Parlamento 

Britânico. Na sequência, esse projeto passará pela aprovação da Câmara dos Lordes, e se 

aprovado, possivelmente em 2016 já haverá bebês nascidos sob a técnica de substituição 

mitocondrial. A finalidade da técnica é utilizar mitocôndria de uma doadora para eliminar 

determinados males genéticos graves, visando impedir que doenças genéticas sejam 

transmitidas de mãe para filho. Se aprovado, o país será o primeiro do mundo a ter leis que 

permitam bebês com material genético de três pessoas.
486

 Fica agora um impasse: de um 

lado os defensores do avanço tecnológico mencionando os benefícios trazidos pela técnica, 

e de outro, as questões éticas que envolvem o tema. 

Sobre os bancos de sêmen, Christiano Cassettari explica que eles podem ser da 

espécie terapêutico (utilizado por pessoas que possam colocar em risco sua fertilidade) e o 

de doadores. Segundo ele, o único banco de sêmen de doadores anônimos no Brasil está 

localizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e este fornece sêmen criopreservado 

para cerca de setenta clínicas em todo o país, com a média de oitenta pedidos por mês.
487

 

Heloísa Helena Barboza afirma que nas inseminações heterólogas, a verdade 

biológica deve ser ocultada, seguindo a recomendação do Conselho Federal de Medicina, 

                                                             
485 MADALENO, ROLF. Das relações de parentesco. op. cit., p. 452. 
486 Parlamento britânico dá aval a bebês com material genético de 3 pais. Disponível em: 
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já que a identidade do doador não pode ser revelada.
488

 Por conta disso, a autora revela que 

haverá, nesses casos, a denominada dupla paternidade: a jurídica e a biológica.
489

  

Outros problemas podem advir das técnicas de reprodução, como por exemplo, o 

divórcio das partes antes ou durante a inseminação; o problema de a criança nascer com 

alguma doença e os pais a rejeitarem. Enfim, problemas relativos à filiação sempre podem 

acontecer e eles podem se agravar nos casos das técnicas de reprodução assistida, já que o 

Código não tutelou, de forma adequada, os efeitos jurídicos destas.  

2.8.3 Da cessão de útero 

A cessão de útero é utilizada por mulheres que, por algum problema, não 

conseguem gerar seu filho no próprio útero. Por conta disso, elas devem se utilizar de um 

útero alheio (parente consanguíneo até quarto grau, conforme menciona a Resolução n. 

2121/15 do CFM). Ao final da gestação, a pessoa que gerou a criança deve entregá-la à 

mãe que se utilizou do útero alheio.  

Desta forma, a cessão temporária de útero pode ser utilizada para gestação de 

filho com material genético de terceiro ‘contratante’ e, explicam Carlos Alberto Dabus 

Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf que a eles deve a criança ser 

entregue ao final da gestação, “(...) assumindo a fornecedora a condição de mãe, 

possibilitando assim à mãe de conceber um filho biológico fora de seu ventre.”
490

 

Explicam os autores que para a utilização de tal técnica deve-se colher o consentimento 

informado de todos os envolvidos, de modo que se inviabiliza qualquer impugnação 

posterior da paternidade.
491

 No mesmo sentido afirma Cristiano Chaves de Farias que, “(...) 

respeitadas as exigências do Conselho Federal de Medicina, é de se conferir a maternidade 

do nascituro àquela que cedeu o material genético.”
492

 

A técnica é vulgarmente conhecida como “mãe de aluguel”, “útero de aluguel” ou 

“barriga de aluguel” e explica Álvaro Villaça Azevedo que essas denominações não são as 

                                                             
488 BARBOZA, Heloísa Helena. Direito à identidade genética. op. cit., p. 380. 
489 Idem, ibidem, loc. cit. 
490 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. A família na pós-

modernidade: aspectos civis e bioéticos. op. cit., p. 238.  
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mais adequadas uma vez que o termo ‘aluguel’ implica em uma contraprestação, uma 

remuneração, o que é proibido para os casos de cessão de útero no Brasil.
493

  

Questiona Ana Cláudia Silva Scalquette se esse contrato, mesmo sendo de 

empréstimo, produz efeitos? Caso produza, poderia a gestante rescindi-lo ainda que 

cumprisse as penalidades avençadas? Teria a mulher que cedeu o útero direito de visita?
494

 

Ou seja, a cessão temporária de útero pode gerar problemas aos quais não existe resposta 

no ordenamento jurídico. 

Ao abordar as técnicas de reprodução humana assistida que podem ser utilizadas 

por casais homoativos femininos ou masculinos, Maria Berenice Dias assevera que existem 

vínculos com a criança tanto por parte de quem gera quanto de quem cede material 

genético, de modo que a autora enfatiza que não se pode mais 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. 

Para o reconhecimento de filiação pluriparental, basta flagrar o estabelecimento do vínculo 

de filiação com mais de duas pessoas.”
495

 Todavia, o vínculo de pluriparentalidade não 

pode ser reconhecido no caso da cessão de útero, já que o filho deverá ser entregue pela 

pessoa que o gerou. 

O Código Civil, quando trata das presunções de paternidade, nada menciona sobre 

a possibilidade de cessão de útero. O que há são Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina (Resolução de n. 2013/13 e a mais atual a de n. 2.121/15) que trazem alguns 

parâmetros. Desta feita, o controle dessas técnicas é efetivado pelo Código de Ética 

Médica e pelas Resoluções mencionadas e, explica Álvaro Villaça Azevedo que “(...) o seu 

descumprimento implica em sanções de caráter administrativo.”
496

 

Sobre os problemas que a cessão de útero ou maternidade de substituição podem 

apresentar, Caetano Lagrasta Neto afirma que “(...) colocam-se para o debate e a reflexão 

questões éticas, morais, contratuais e humanas, dependentes tanto do Direito como da 
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Medicina e que, de qualquer modo, vão afetar crenças religiosas e sociais.”
497

 Assevera 

mais adiante que “(...) a extensão dos problemas éticos e jurídicos, agora dentro do campo 

das pesquisas genéticas e biotecnológicas, tem sido posta em lei e resolvida, algumas vezes 

pela jurisprudência (...).”
498

 

Além dos problemas já apontados, surge, também, o problema do registro da 

criança. Conforme explica Heloisa Helena Barboza, quem teve o parto seria a mãe da 

criança, já que a Declaração de Nascido Vivo (DNV) sairá em seu nome, devendo, então, 

os interessados, requerer autorização judicial para que a certidão de nascimento saia de 

modo adequado.
499

 Caso o médico que realize o parto seja o mesmo que promoveu a 

fertilização em útero alheio, na opinião de Cristiano Chaves de Farias, ele pode fazer 

constar o nome da mãe biológica na declaração de nascido vivo.
500

 

Aliás, esse é problema que enfrentou uma família de Criciúma, Santa Catarina. A 

mãe biológica descobriu, aos 17 anos, que não poderia ter filhos. Por conta disso, a avó da 

criança cedeu seu útero para gerar o neto, que nasceu em 05 de fevereiro de 2015. O casal, 

que se submeteu à inseminação artificial homóloga, achou que a declaração de nascido 

vivo já sairia em seu nome, o que não ocorreu. Por tal motivo, eles teriam enfrentado 

dificuldades no registro da criança.
501

 

Para solucionar essa questão, qual seja, do registro nos casos de reprodução 

assistida, o CNJ editou o Provimento n. 52 (14 de março de 2016) para emissão da certidão 

dessas crianças, de modo que, conforme dispõe o Art. 1º. do Provimento, a certidão será 

emitida independente de prévia autorização judicial, seja o casal hetero ou homoafetivo.
502

 

A situação mais comum nos casos de cessão de útero é a participação de duas 

‘mães’ envolvidas: a que pretende ter o filho e a gestante que dará à luz. Porém, pode 

ocorrer, conforme aponta José de Oliveira Ascensão, a situação de três mães: uma que 

tenha doado o óvulo (a biológica), a gestante (que irá dar a luz) e a mãe social ou de 
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destino a quem a criança se destina.
503

 Questiona o autor quem seria verdadeiramente a 

mãe?  Na sua opinião, mãe seria a quem a criança deva ser entregue ao final da gestação, 

equiparando a doadora do óvulo ao doador de espermatozoides na inseminação 

heteróloga.
504

 

Aponta o referido jurista que por vezes surgem conflitos porque a gestante não 

quer entregar a criança, ou, ainda, quando a criança nasce com alguma doença, em que a 

mãe não quer receber o filho.
505

  

O recente Provimento do CNJ de n. 52, dispõe em seu Art. 2º., § 2º., que “(...) na 

hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, 

informado na declaração de nascido vivo – DNV.”
506

 

A doutrina afirma, ainda, a possibilidade de haver cinco potenciais genitores: duas 

pessoas que fornecem material genético, a pessoa que fará a gestação e os pais que serão os 

beneficiários das crianças.
507

 

A mais recente Resolução do Conselho Federal de Medicina que cuida das 

técnicas de reprodução assistida é a n. 2.121 de 2015 – as anteriores foram a Resolução 

2013/13, Resolução n. 1957/2010 e Resolução n. 1358/1992. 

Tal resolução trata da gestação de substituição ou também denominada doação 

temporária de útero em seu item VII e determina que tal técnica só poderá ser utilizada 

quando houver algum problema médico que impeça ou contraindique a gestação na 

doadora genética ou em caso de união homoafetiva. Impõe como regra que as partes 

envovidas devam pertencer à família de um dos parceiros, com parentesco consanguíneo 

até quarto grau, e em outros casos é necessária autorização médica. A resolução de 2013 

impunha o limite de 50 anos de idade
508

, enquanto que a atual, na parte dos princípios 

gerais, menciona, em seu item 3, a possibilidade de, excepcionalmente ultrapassar o limite 

de 50 anos, desde que fundamentada técnica e cientificamente pelo médico, com 

                                                             
503 ASCENSÃO, José de Oliveira. Procriação medicamente assistida e relação de paternidade. op. cit., p. 77. 
504 Idem, ibidem, p. 77 e 78. 
505 Idem, ibidem, p. 78. 
506 CNJ. Provimento n. 52 de 14 de março de 2016. op. cit., loc. cit. 
507 COSTA, Marta; LIMA, Catarina Saraiva. A maternidade de substituição à luz dos direitos fundamentais 

da personalidade. In: Lusiada, série II, n. 10 (2012), 1. e 2. Semestre. Universidade Lusíada: Lisboa, 2012, p. 

243. 
508 Resolução n. 2013/13 do Conselho Federal de Medicina. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf, acesso em 28 de janeiro de 2015, às 

16:19. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf
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esclarecimento dos riscos envolvidos.
509

 Deve-se destacar que no Brasil é vetado o 

pagamento de qualquer quantia para a utilização dessa técnica. 

Na maior parte dos países do mundo, é proibida a contratação de uma mulher para 

gerar uma criança. Dentre os países onde isso é possível, tem-se: Estados Unidos (em 

alguns estados), Índia, Tailândia, Ucrânia e México.
510

 Segundo reportagem da Folha de 

São Paulo, essa situação é contrária ao interesse da criança, já que pode ocorrer o 

envolvimento de três mulheres: a mãe genética, cujo óvulo é usado, a que gera o bebê e a 

que encomendou os serviços e irá criar a criança. Há mais de 30 anos, nos Estados Unidos, 

surgiram as barrigas de aluguel; na época, as mães genéticas que alugavam seus úteros o 

faziam por meio de inseminação artificial, com material genético do futuro pai, até que 

surgiu o problema do caso “Bebê M”, em 1986, em que Mary Beth Whitehead, que alugou 

seu ventre, recusou-se a entregar o bebê para o pai biológico e sua esposa.
511

 Em países 

como Canadá e Reino Unido, o pagamento é limitado às despesas; a Alemanha, que proíbe 

as barrigas de aluguel, considera tal ato como exploração de mulheres. O pagamento do 

serviço para as mulheres que alugam seu ventre, nos Estados Unidos, geralmente é de US$ 

20 a 30 mil dólares, sendo que o custo total do procedimento é em torno de US$ 150 mil. 

Países como a Índia, Tailândia e México têm um custo mais barato.
512

 Problemas éticos 

sempre podem ser suscitados desses procedimentos. A reportagem cita o exemplo de um 

pai que queria implantar seis embriões, ficaria com dois bebês e daria o restante para 

adoção. Ou ainda, bebês que nasçam com problemas genéticos e os pais não desejarem 

ficar mais com a criança. Por fim, a reportagem menciona o problema da cidadania. Toda 

criança nascida em solo americano é cidadão daquele país. Levar embora o bebê, gera 

vários problemas migratórios.
513

  

Outra reportagem mostra que a cidade indiana de Anand ficou conhecida como a 

capital mundial da barriga de aluguel, já que tem por atrativo o baixo custo – a partir de 20 

mil dólares por todo o procedimento. Em uma clínica oferece-se o pacote completo: “(...) 

óvulos de doadora para quem não consegue conceber com os próprios, a inseminação 

artificial e o gerenciamento das ‘barrigas de aluguel’ -- as grávidas vivem todas juntas em 

                                                             
509 Resolução n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. Disponível em: 

http://www.cremers.org.br/dowload/2121-2015.pdf, acesso em 15 de fevereiro de 2016, às 19:43. 
510 FOLHA DE SÃO PAULO. Estados Unidos se tornam meca da barriga de aluguel. 22.07.2014. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/07/1488286-estados-unidos-se-tornam-meca-da-

barriga-de-aluguel.shtml, acesso em 28 de janeiro de 2015, às 10:13. 
511 Idem, ibidem, loc. cit. 
512 Idem, ibidem, loc. cit. 
513 Idem, ibidem, loc. cit. 

http://www.cremers.org.br/dowload/2121-2015.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/07/1488286-estados-unidos-se-tornam-meca-da-barriga-de-aluguel.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/07/1488286-estados-unidos-se-tornam-meca-da-barriga-de-aluguel.shtml
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uma casa, para que a médica possa acompanhar melhor sua alimentação e fazer os 

exames.”
514

  

No Brasil, conforme já dito, não se pode ‘alugar’ o útero, não pode haver a 

finalidade lucrativa, mas sim o intuito meramente de auxílio, dentro da própria família, 

como se pode verificar das regras impostas pelas resoluções citadas – que serão analisadas 

na sequência. 

Percebe-se, do exposto, que a cessão de útero sequer foi mencionada no Código e, 

diante dessa situação, problemas éticos e jurídicos decorrem dessa falta de previsão legal. 

Desta forma, seria necessário que o Código Civil disciplinasse a cessão de útero no 

ordenamento jurídico, no sentido de permiti-la (pensando aqui que a proibição seria um 

retrocesso, já que a técnica é utilizada), mencionando, como faz a Resolução 2121/15 do 

Conselho Federal de Medicina, a possibilidade de utilização por casais hetero ou 

homossexuais, a questão etária diante da tomada de decisão compartilhada, a possibilidade 

ou não de se utilizar embriões congelados em inseminações homólogas quando já falecida 

a doadora do material genético, ou seja, a mãe da criança (lembrando que o Código 

possibilita apenas a utilização post mortem quando falecido o marido, mas nada menciona 

sobre a mulher) e quem poderia ser a mãe ‘hospedeira’, mantendo ou não a questão do 

parentesco mencionada na Resolução n. 2121/15. 

2.9 CONCLUSÃO 

As técnicas de reprodução assistida auxiliam casais ou pessoas solteiras que 

possuam alguma dificuldade para ter filhos pela via tradicional, ou ainda para se evitar a 

transmissão de doenças genéticas contribuindo, desta forma, com o projeto de 

parentalidade. Pode-se realizar o procedimento tanto pela via intracorpórea ou 

extracorpórea.  

O Código Civil ao cuidar das presunções de paternidade, em seu Art. 1597, não 

regulamentou de forma adequada a temática das reproduções assistidas, de modo que os 

juristas, em geral, devem se socorrer das Resoluções expedidas pelo Conselho Federal de 

Medicina para uma melhor operabilidade. 

                                                             
514 FOLHA DE SÃO PAULO. Casais vão à Índia em busca de "barrigas de aluguel". 03.02.2013. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/02/1225026-casais-vao-a-india-em-busca-de-barrigas-de-

aluguel-assista.shtml, acesso em 28 de janeiro de 2015 às 10:26. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/02/1225026-casais-vao-a-india-em-busca-de-barrigas-de-aluguel-assista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/02/1225026-casais-vao-a-india-em-busca-de-barrigas-de-aluguel-assista.shtml
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Mostrou-se aqui o despreparo do homem e da sociedade como um todo para 

acompanhar as evoluções na área da medicina com relação aos métodos de procriação, o 

que reflete de forma direta nas lacunas que surgem no ordenamento jurídico diante desse 

assunto.  

Destacou-se que na técnica de reprodução assistida pela inseminação artificial 

homóloga, existe a polêmica utilização do método mesmo quando falecido o marido, 

gerando uma monoparentalidade imposta ao filho. Outro problema na utilização dessa 

técnica é o destino dos embriões que não forem usados na gestação, bem como problemas 

que podem advir no campo das sucessões quando da utilização de inseminação post 

mortem.  

Com relação à reprodução assistida heteróloga, esta se coloca de forma ainda mais 

polêmica, em muitos casos sendo criticada por doutrinadores de renome, uma vez que fere 

regras do Direito Natural, já que o filho será biologicamente de um terceiro doador de 

material genético. Não parece algo ‘natural’ a concepção de filhos em uma via totalmente 

heteróloga, em que utilizar-se-ia material de terceiros doadores, podendo ser gerados em 

uma barriga alheia e, ao final, entregues aos pais do projeto parental. Ou seja, haveria o 

envolvimento de cinco pessoas na modalidade totalmente heteróloga.  

Existe na filiação por inseminação heteróloga uma dupla paternidade – a do pai 

biológico (que é ocultada, já que o doador é anônimo) e a jurídica (que também é 

socioafetiva), criada pela presunção da paternidade, desvinculando-se o ato da filiação da 

consanguinidade.  

Sobre a cessão de útero, esta não foi disciplinada pelo Código Civil, mas pela 

Resolução 2121/15 do Conselho Federal de Medicina. Além de problemas éticos e 

jurídicos que podem advir dessa técnica, existe também o problema do registro da criança, 

uma vez que a Declaração de Nascido Vivo deve ter o nome de quem pariu que, neste 

caso, não é a mãe da criança. Faz-se, então, necessário, que os interessados peçam 

autorização judicial para que a certidão espelhe a verdade real do caso em concreto. 

Alguns países permitem a cobrança na utilização da cessão de útero, porém, no Brasil, a 

finalidade deve ser altruísta.  

Pode-se concluir que, muito embora as técnicas sirvam para o auxílio de pessoas 

que desejam ter filhos, em muitos aspectos ela se choca com a ética e com o despreparo 
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tanto do ser humano quanto do ordenamento jurídico para recebê-las como elas estão. 

Deve-se avançar nessas questões para melhorar e afinar as regulamentações jurídicas e as 

de cunho administrativo.  

2.10 DA RESOLUÇÃO 2.121/15 DO CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA – PRINCIPAIS ASPECTOS  

Serão aqui analisadas questões pontuais da atual Resolução do Conselho Federal 

de Medicina (n. 2.121/15) que traz normas éticas para a utilização de técnicas de 

reprodução assistida, sendo o instrumento que operadores do direito tomam por base em 

busca de alguns conceitos e definições que estão em aberto no campo jurídico. Cumpre 

ressaltar que ela revogou a anterior, a Resolução de n. 2.013/13 do Conselho Federal de 

Medicina.515 Já em seu Art. 1º., a nova resolução traz o caráter deontológico a ser seguido 

pelos médicos, de modo que pode-se verificar que não se trata de um instrumento de cunho 

jurídico, mas que os estudiosos do Direito acabam se utilizando para suprir as lacunas do 

ordenamento.
516

 

O item I, 1 da Resolução afirma que a finalidade das técnicas é auxiliar nos 

problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação. 

Situações como a questão etária também são mencionadas, restringindo sua 

utilização para mulheres até os 50 anos, como regra geral. Porém, mesmo durante a 

Resolução de 2013/13, já havia uma decisão (TRF 1ª. Região) que entendeu ser tal 

imposição indevida e permitindo que uma mulher com 53 anos (com parecer médico 

favorável), em Minas Gerais, se utiliza do procedimento. A decisão teve por base a 

liberdade constitucional de planejamento familiar.
517

 Diante disso, a nova Resolução 

avançou, trazendo a possibilidade de pessoas acima dessa faixa etária se utilizarem das 

técnicas de reprodução assistida, desde que sejam esclarecidas e informadas pelo médico, 

conforme descreve o item I, 3.
518

 

                                                             
515 RESOLUÇÃO CFM Nº 2.013/13. Normas éticas para utilização das técnicas de reprodução assistida. 

Disponível em: <http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf>, acesso em 03 de 

novembro de 2013. 
516 RESOLUÇÃO n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. op. cit., loc. cit.. 
517 AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0055717-41.2014.4.01.0000/MG. Processo Orig.: 0023725-

02.2014.4.01.3803. TRF 1. Região. Disponível em: 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=00557174120144010000&pA=&pN=557174120144

010000, acesso em 11 de janeiro de 2015, às 12:03. 
518 RESOLUÇÃO n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. op. cit., loc. cit. 

http://portal.cfm.org.br/images/PDF/resoluocfm%202013.2013.pdf
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=00557174120144010000&pA=&pN=557174120144010000
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=00557174120144010000&pA=&pN=557174120144010000
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Já na Resolução de 2013, com o reconhecimento da formação de família por 

casais homoafetivos, ocorreu a permissão de utilização da técnica por esses casais, bem 

como por pessoas solteiras, respeitando o direito da objeção de consciência do médico, o 

que foi mantido no item II, 2 da Resolução de 2015.519 A nova Resolução avançou, uma 

vez que inseriu em seu item II, 3 a possibilidade de gestação compartilhada em casos de 

união homoafetiva feminina em que não exista infertilidade.
520

 Ou seja, pode o casal de 

mulheres utilizar óvulos de ambas para serem inseminados com a escolha de uma delas 

para gerar o filho, mantendo a maternidade com as duas.  

A Resolução atual trata de diversos temas, tais como: princípios gerais, pacientes 

envolvidos na utilização das técnicas, clínicas ou centros que prestam o serviço de 

reprodução assistida, doação de gametas ou embriões, criopreservação dos gametas e 

embriões, diagnóstico genético, pré-implantação de embriões, gestação de substituição e 

reprodução assistida post mortem,
521

 sendo que alguns desses temas já foram abordados 

nesse trabalho.  

Destaca-se dentre os princípios gerais a obrigatoriedade do consentimento 

informado de quem vai se submeter ao procedimento, a proibição de sexagem (exceto para 

evitar doenças que o filho possa ter), proibição da utilização da técnica para outro fim que 

não seja a procriação humana, o número máximo de embriões a serem implantados, 

proibição da utilização de técnica que tenha por objetivo reduzir o número de embriões já 

inseridos.
522

  

Com relação à doação de gametas ou embriões, proíbe-se qualquer finalidade 

lucrativa ou comercial, não podendo as partes envolvidas conhecer a identidade da outra, 

ou seja, assegura-se o anonimato do doador com a finalidade de não gerar problemas com 

relação a vínculos de afeto entre as partes e a criança que poderá nascer. Coloca-se aqui o 

limite etário de 35 anos para a mulher e de 50 anos para o homem. O sigilo assegurado ao 

doador só poderá ser quebrado em situações excepcionais, por motivação médica, podendo 

ser fornecidas apenas para médicos. Deve-se assegurar uma semelhança fenotípica entre as 

partes envolvidas e a máxima compatibilidade com a receptora, sendo que a escolha dos 

                                                             
519 RESOLUÇÃO n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. op. cit., loc. cit..  
520 Idem, ibidem, loc. cit.  
521 Idem, ibidem, loc. cit.  
522 Idem, ibidem, loc. cit.  
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doadores, com a nova Resolução, passa a ser de responsabilidade do médico assistente (e 

não mais da unidade).
523

  

Existem também restrições com relação à localização da unidade para se evitar 

que a doação de gametas possa, eventualmente, gerar relacionamentos de pessoas com 

vínculos consanguíneos. Para que isso não ocorra é que a Resolução coloca a restrição de 

que um doador não produza mais que duas gestações de crianças de sexo diferente, em 

uma área de um milhão de habitantes.
524

 

Com relação a essa tratativa (que já existia na Resolução passada), explica 

Kristine Barci Gugliotti que a intenção da norma é louvável, porém, o termo ‘evitar’ não é 

impeditivo de que ocorra, na prática, um casamento incestuoso mesmo que de forma 

remota, essa chance existe.
525

 

Quanto ao sigilo do doador e receptor, previsto na Resolução, isso entra em 

conflito com a possiblidade do filho investigar sua origem genética - direito da 

personalidade trazido no Art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  Parte da 

doutrina entende ser possível tal investigação de origem genética, inclusive nas 

reproduções assistidas, sem gerar vínculo de filiação, mas apenas o direito de se conhecer a 

ancestralidade. 

A fim de se ilustrar tal polêmica, é pertinente mencionar uma decisão do Superior 

Tribunal de Justiça da Alemanha que reconheceu direito à identificação do doador de 

sêmen. A decisão foi proferida em 28 de janeiro de 2015, no 12º. Senado Cível, em autos 

oriundos do Tribunal de Hannover que “(...) reconheceu, em tese, a possibilidade do 

indivíduo concebido por reprodução heteróloga, na qual o material genético não provém – 

total ou parcialmente – dos pais, mas de terceiro doador anônimo, conhecer a identidade 

civil (não apenas genética) de seu genitor.”
526

 O caso é de duas crianças, uma nascida em 

1997 e outra em 2002 em que seus pais procederam reprodução heteróloga. Os filhos, 

representados por seus pais, processaram a clínica de reprodução assistida para saber a 

                                                             
523 RESOLUÇÃO n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. op. cit., loc. cit. 
524 Idem, ibidem, loc. cit.  
525 GUGLIOTTI, Kristine Barci. Reprodução artificial: limites necessários. 2014. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-08122014-094802/es.php>. Acesso em: 2015-02-19, 

às 09:00, p. 34. 
526 FRITZ, Karina Nunes. Tribunal alemão reconhece direito à identificação do doador de sêmen. Disponível 

em: http://www.conjur.com.br/2015-mar-16/direito-civil-atual-tribunal-alemao-reconhece-identificacao-

doador-semen?imprimir=1, acesso em 16 de março de 2015, às 13:17. 

http://www.conjur.com.br/2015-mar-16/direito-civil-atual-tribunal-alemao-reconhece-identificacao-doador-semen?imprimir=1
http://www.conjur.com.br/2015-mar-16/direito-civil-atual-tribunal-alemao-reconhece-identificacao-doador-semen?imprimir=1
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identidade do pai biológico. A clínica, por sua vez, negou-se a revelar, preservando o 

direito ao anonimato do doador de sêmen e, afirmou ainda, que na época da inseminação 

seus pais haviam renunciado expressamente, por meio de declaração escrita registrada em 

cartório, à revelação da identidade do doador. Em primeira instância o caso foi julgado 

improcedente, afirmando que os menores só poderiam exercer o direito de conhecimento 

da ancestralidade aos 16 anos de idade. As partes apelaram para o Tribunal de Hannover 

que por sua vez aplicou, por analogia, a lei sobre a origem pessoal aplicável à adoção. Ato 

contínuo, os menores recorreram ao Tribunal Superior pedindo a revisão do caso 

afirmando que “(...) o direito ao conhecimento da própria origem consiste em um dos 

direitos fundamentais da personalidade, decorrência imediata da dignidade humana e, 

portanto, protegido pelos arts. 1º e 2º da Lei Fundamental (Grundgesetz).”
527

  

Outrossim, afirmaram que tal direito é essencial ao pleno desenvolvimento da 

personalidade e que tal fato não diz respeito apenas ao conhecimento de informações do 

doador, mas de sua própria identidade civil. A situação se torna mais problemática porque 

na Alemanha a descoberta da paternidade biológica permite ao filho requerer a 

desconstituição da paternidade afetiva (registral/legal) e a constituição da paternidade 

biológica, devendo então, segundo o Tribunal, tais aspectos serem considerados no que 

tange aos impactos que isso acarretará na vida do doador.
528

 É necessário, desta forma, 

demonstrar-se a real necessidade ou o interesse da criança para se ter acesso a esta 

informação, caso contrário, deve ser negada. Também foi destacado que a renúncia dos 

pais com relação ao conhecimento da identidade do doador, em nada afeta o direito da 

criança, considerando-se tal cláusula como nula. Uma das críticas feitas pela doutrina é 

que, crianças nascidas desse tipo de procedimento, na maioria dos países europeus, não 

têm o direito de impugnar a paternidade legal (o que seria mais benéfico ao sistema).
529

 

Mesmo diante do direito fundamental relacionado com a personalidade e dignidade 

humana, o Tribunal buscou no Código Civil alemão uma justificativa para o caso, qual 

seja, o direito à informação, calcado na boa-fé objetiva.  

A Lei 32/2006 de Portugal que rege a Procriação Medicamente Assistida, em seu 

Art. 6., ao mencionar os beneficiários, dispõe que a técnica só pode ser usada por pessoas 

                                                             
527 RESOLUÇÃO n. 2.121/15 do Conselho Federal de Medicina. op. cit., loc. cit. 
528 FRITZ, Karina Nunes. op. cit., loc. cit. 
529 Idem, ibidem, loc. cit. 
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casadas e de sexo diferente, ou que vivam em união estável há pelo menos dois anos.530 Ou 

seja, a legislação portuguesa não permite a utilização da técnica para solteiros, nem casais 

do mesmo sexo.  

A lei italiana n. 40 de 19 de fevereiro de 2004, por seu turno, proíbe a 

inseminação heteróloga,
531

 a utilização da inseminação por pessoas do mesmo sexo
532

 e, 

ainda, a proibição de seleção de embriões.
533

 Todavia, muitos pontos dessa lei foram 

alterados pelo Tribunal Constitucional da Itália. Em maio de 2015 o Tribunal derrubou a 

proibição legislativa de que os casais férteis, mas com alguma doença genética, não 

poderiam recorrer à reprodução assistida e à seleção de embriões saudáveis. Já que na 

Itália o aborto é permitido, proibir a seleção de embriões saudáveis seria um 

contrassenso.
534

 Em 2014 a justiça italiana também autorizou a possibilidade de doação de 

espermas e óvulos, de modo que, aos poucos, essa lei tida como uma das mais 

conservadoras do continente europeu, vai se adequando às demais normas de outros 

países.
535

 

Com relação aos casais homoafetivos, por tudo que já se expôs até o presente 

momento, no sentido dos princípios protetivos do Direito de Família, suas modalidades e, 

em especial, a questão da possibilidade de casamento pelos mesmos, é que se pode afirmar 

que eles possuem o direito de ter filhos, quer por meio de adoção ou agora, regulamentado 

pela Resolução, por meio da utilização das técnicas de reprodução assistida. Diante da 

omissão legislativa do Código Civil de 2002 -  que tem um conteúdo aberto e calcado na 

operabilidade, socialidade e eticidade – a Resolução 2.121/15, na tentativa de ampliar 

                                                             
530

 CURADO, Manuel. Direito biomédico: colectânea de legislação e outros documentos. Lisboa: Quid Juris, 

2008, p. 258. 
531 Tradução livre do texto: “Art. 4., 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita 

di tipo eterologo.” Legge n. 40 de 19 de febbraio de 2004. Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita. Disponível em: http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm, acesso em 16 de fevereiro de 2016, 

às 15:40. 
532 Tradução livre do texto: “Art. 5., 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono 

accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, 

coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.” Idem, ibidem, loc. cit. 
533 Tradução livre do texto: “Art. 13., 3. 3. Sono, comunque, vietati: (...) b: ogni forma di selezione a scopo 
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di 

manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico 

dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi 

aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;” Idem, ibidem, loc. cit. 
534 IBDFAM. Tribunal italiano autoriza seleção de embriões saudáveis em fertilização in vitro. 27/05/2015. 

Disponível em: 

http://ibdfam.org.br/noticias/5649/Tribunal+italiano+autoriza+sele%C3%A7%C3%A3o+de+embri%C3%B5

es+saud%C3%A1veis+em+fertiliza%C3%A7%C3%A3o+in+vitro, acesso em 28 de maio de 2015, às 10:20. 
535 Idem, ibidem, loc. cit. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
http://ibdfam.org.br/noticias/5649/Tribunal+italiano+autoriza+sele%C3%A7%C3%A3o+de+embri%C3%B5es+saud%C3%A1veis+em+fertiliza%C3%A7%C3%A3o+in+vitro
http://ibdfam.org.br/noticias/5649/Tribunal+italiano+autoriza+sele%C3%A7%C3%A3o+de+embri%C3%B5es+saud%C3%A1veis+em+fertiliza%C3%A7%C3%A3o+in+vitro
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alguns conceitos e regulamentar o procedimento técnico para as inseminações, manteve a 

possibilidade de se utilizar tais procedimentos por casais homoafetivos (e que já havia sido 

permitido pela Resolução de 2013).  

Assim, após tal análise, pode-se afirmar que casais homossexuais podem ter filhos 

pela via da socioafetividade, seja ela pela adoção (singular, unilateral536 e conjunta), pela 

cessão gratuita de útero ou qualquer outra forma de reprodução assistida.  

O afeto como valor jurídico atua como uma quebra de paradigma da parentalidade 

biológica, fortalecendo os direitos de famílias formadas por uniões homoafetivas.537 

Considerando todo esse avanço aqui mencionado (avanço esse que apresenta 

problemas e carece de regulamentação jurídica apropriada), pode-se verificar que o modelo 

de filiação deixa de ser apenas o biológico e passa a admitir o socioafetivo. Neste mesmo 

sentido explica Paulo Lôbo, com relação à essa travessia vivenciada pela família patriarcal, 

ela existia para que os rituais familiares fossem cumpridos, deixando tal modelo de existir 

nas relações sociais brasileiras com a urbanização e o fenômeno da emancipação feminina 

e, sob o aspecto jurídico, tal ciclo se encerrou por definitivo com o advento da atual 

Constituição Federal.538 

Refletindo sobre a fecundação com sêmen de terceiro, assevera Roxana C. B. 

Borges que o elemento definidor dessa modalidade é o consentimento das partes e nenhum 

vínculo de filiação haverá com o pai biológico.
539

 

Como se pode observar, a inseminação artificial humana, quando transposta ao 

mundo jurídico, gera várias dúvidas ainda não resolvidas. A inseminação artificial 

heteróloga, por exemplo, fez ruir a noção unívoca de filiação. O DNA, por sua vez, 

                                                             
536 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA. PEDIDO DE 

ADOÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.  ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE VANTAGENS 

PARA A ADOTANDA. (...) III. A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis 

heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF, Rel. Min.Ayres Britto), trouxe como corolário, a extensão 

automática àquelas, das prerrogativas já outorgadas aos companheiros dentro de uma união estável 

tradicional, o que torna o pedido de adoção por casal homoafetivo,  legalmente viável. (...). (REsp 

1281093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 
04/02/2013). Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC1> acesso em 03 de 

novembro de 2013, às 14:49.  
537 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. op. cit., p. 

506. 
538 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. 

A família na travessia do milênio. Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM: OAB-MG: Del Rey, 2000, p. 247. 
539 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Autonomia privada e critério jurídico de paternidade na 

reprodução assistida. In: LOTUFO, Renan. Direito Civil Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 321. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC1
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destruiu incertezas com relação à paternidade biológica, porém, fez surgir o dilema da 

paternidade socioafetiva.540 

Diante da possiblidade de utilização da técnica por pessoas de um modo geral 

(casadas, solteiras, heterossexuais ou homossexuais) é que se pode afirmar que ela gerou 

um abalo no conceito de maternidade, paternidade e família.541 

Como já apontado nesse trabalho, o registro de nascimento de pessoas advindas 

da técnica de reprodução assistida pode ser um problema (por exemplo nos casos de 

reprodução por casais homoafetivos ou também os heteroafetivos, quando se pensa na 

cessão de útero ou utilização post mortem). Para solucionar tal impasse, como já 

mencionado, o CNJ editou o Provimento n. 52 – que dispõe sobre o registro de nascimento 

e emissão de certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Explica na parte dos 

‘considerandos’ que tal medida se fez necessária tendo em vista as alterações carreadas no 

direito de filiação, sendo uma delas a Resolução que aqui se discute (Resolução do CFM n. 

2.121/2015). Com o presente Provimento, os casais não mais necessitam ingressar com 

medidas judiciais para conseguirem realizar o registro de nascimento de seus filhos, desde 

que cumpridas as exigências estabelecidas no Provimento, em especial o que determina o 

Art. 2º., a apresentação dos documentos: 

I - declaração de nascido vivo - DNV; 
II - declaração, com firma reconhecida, do diretor técnico da clínica, 

centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a 

reprodução assistida, indicando a técnica adotada, o nome do doador ou 
da doadora, com registro de seus dados clínicos de caráter geral e 

características fenotípicas, assim como o nome dos seus beneficiários; 

III - certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em 
casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi 

reconhecida a união estável do casal.
542

 

 

Esse Provimento foi um avanço no sentido de regulamentar o registro decorrente 

de situações de reprodução assistida que são disciplinadas de forma insuficiente pelo 

Código Civil e de forma mais técnica pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina. 

Porém, como já se afirmou anteriormente, é necessário um avanço também na legislação 

ordinária a fim de que se estabeleçam regras jurídicas mais claras sobre a temática da 

reprodução assistida.  

                                                             
540 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais: bioética e biodireito. In: PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. (coord.) Repensando o direito de família.  Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 146. 
541 MARINHO, Angela de Souza Martins Teixeira. Reprodução humana assistida no direito brasileiro: a 

polêmica instaurada após o novo Código Civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010, p. 67. 
542 CNJ. Provimento n. 52 de 14 de março de 2016. op. cit., loc. cit. 
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Analisar-se-á, na sequência, o conflito entre as espécies de filiação e o direito de 

se conhecer a origem genética.  

2.11 CONCLUSÃO 

O Código Civil é omisso nas questões atinentes às técnicas de reprodução 

assistida, de modo que os juristas recorrem às resoluções do Conselho Federal de 

Medicina, em especial a mais recente, Resolução n. 2.121/15. Esta resolução traz 

regramentos de quem pode se submeter ao procedimento, faixa etária, número de embriões 

a serem implantados, proibição de sexagem, anonimato de doadores, proibição de 

finalidade lucrativa. Muito embora ela seja um parâmetro para os juristas trabalharem com 

a omissão legislativa, pode-se perceber a fragilidade da resolução para servir de padrão 

jurídico. Em muitos aspectos ela se confronta com o próprio ordenamento, como por 

exemplo, ao limitar a idade da mulher que se submeterá ao procedimento, ressalvando a 

possibilidade, pela via excepcional, de uma decisão compartilhada e esclarecida entre a 

paciente e o médico.  

Pode-se observar, também, que o CNJ, por meio de seu recente Provimento n. 52, 

avançou um pouco no que concerne ao registro de nascimento e emissão de certidão de 

nascimento de filhos havidos por reprodução assistida, evitando-se várias demandas 

judicias para tais autorizações.  

Desse modo, demonstrou-se aqui a necessidade de enfrentamento da falta da 

norma jurídica para que se avance nos critérios atinentes à procriação medicamente 

assistida para que se possa ter maior segurança jurídica no que se refere à utilização das 

técnicas.  

2.12 O CONFLITO ENTRE AS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO E O DIREITO 

DE SE CONHECER A ORIGEM GENÉTICA 

 

Serão aqui expostas as diversas formas de parentalidade que podem coexistir em 

uma mesma situação jurídica. Deste modo, refletir-se-á se existe a prevalência de uma 

sobre a outra, se há alguma preferência de parentalidade ou não no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Deste modo, pode-se ressaltar que três espécies de parentalidade podem surgir de 

uma situação em concreto: a biológica, a socioafetiva e a jurídica (que por vezes coincide 
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com a primeira ou segunda). Porém, cumpre indagar se alguma dessas parentalidades é a 

‘verdadeira’ e se existe alguma verdade real nesta revelação.
543

  

Refletindo sobre a temática, Paulo Luiz Netto Lobo afirma que a verdade 

biológica nem sempre é a verdade real da filiação, de modo que o direito construiu a 

filiação jurídica com outros elementos, de forma que a verdade real da filiação surge na 

dimensão cultural, social e afetiva, fazendo emergir o estado de filiação construído.
544

 

Interessante destacar que a doutrina portuguesa menciona um elemento 

importante nessa relação de afirmação da paternidade, ou seja, o princípio da verdade 

biológica:  

O princípio da verdade biológica exprime a ideia de que o sistema de 

‘estabelecimento da filiação’ pretende que os vínculos biológicos tenham 
uma tradução jurídica fiel, isto é, pretende que a mãe juridicamente 

reconhecida e o pai juridicamente reconhecido sejam realmente os 

progenitores, os pais biológicos do filho. Isto implica que as normas pelas 
quais se rege o reconhecimento dos vínculos devam estar previstas de tal 

modo que produzam resultados jurídicos fiéis à realidade biológica; 

implica que não sejam considerados como pais jurídicos pessoas que não 

foram os progenitores do filho. Este princípio exige, também, que seja 
possível usar instrumentos jurídicos de correção nos casos em que a 

aplicação das normas de estabelecimento da filiação conduziram, num 

primeiro momento, a um resultado falso; ou seja, exige que haja a 
possibilidade de impugnar a maternidade ou a paternidade que tiverem 

sido estabelecidas mas, afinal, não correspondam à maternidade biológica 

ou à paternidade biológica.
545

 

A própria doutrina tece uma crítica ao sistema jurídico de Portugal, nesse ponto, 

porque existe aqui uma tentativa do sistema de fazer coincidir a ‘verdade jurídica’ com a 

‘verdade biológica’, preferindo o direito português a verdade quase que exclusivamente 

biológica, sem mostrar respeito ao interesse concreto do filho ou de não perturbar ‘a paz 

das famílias’, a estabilidade socioafetiva de uma relação que não tenha vínculos 

biológicos.
546

 

O ato da filiação previsto nas hipóteses de inseminação artificial heteróloga e 

adoção, embasados no estado de filiação, consubstanciam-se na formação de laços 

afetivos, história de vida das pessoas envolvidas nessa relação parental, de modo que a 

                                                             
543 ALMEIDA, Maria Christina de. Paternidade biológica, socioafetiva, investigação de paternidade e DNA. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (coord). Família e cidadania: o novo CCB e a vacatio legis: anais do III 

congresso brasileiro de direito de família. Belo Horizonte: IBDFAM, 2002, p. 449. 
544 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 

necessária. op. cit., p. 521. 
545 COELHO, Francisco Pereira. OLIVEIRA, Guilherme de. Curso de direito de família. op. cit., p. 52. 
546 Idem, ibidem, loc. cit. 
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hereditariedade consanguínea, por si só, não consegue desvelar e construir, conforme 

expõe Maria Christina de Almeida.
547

 Essa temática, segundo a autora, bipolariza-se: de 

um lado tem-se a o incremento das hipóteses de filiação construídas pelo elo do afeto e, de 

outro, nas mesmas hipóteses, a consagração do direito ao conhecimento da origem 

genética, que vem ganhando supremacia constitucional, na medida em que consubstancia-

se numa “(...) garantia de realização da esfera íntima da pessoa e na conservação das 

condições fundamentais para a compreensão e o desenvolvimento de sua 

individualidade.”
548

 

Paulo Lôbo diferencia o direito ao reconhecimento à paternidade (que estabelece a 

paternidade, maternidade, filiação e relações de parentesco), relacionado ao Direito de 

Família, do direito de conhecimento da origem genética, que é um direito da personalidade, 

como uma qualificação jurídica da pessoa, trazendo sua singularidade, sendo um direito de 

identificação pessoal (e aqui nada muda para as relações de parentesco).
549

 

No mesmo sentido é o que estabelece o § 4º. do Art. 2º. do Provimento n. 52 do 

CNJ: “O conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento de 

vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o 

ser gerado por meio de reprodução assistida.”
550

 

Até então, o que prevalecia quando do surgimento do exame de DNA, caso 

houvesse algum conflito entre a filiação biológica e a socioafetiva, era a verdade biológica, 

desfazendo-se os vínculos jurídicos da filiação calcada no afeto.  

Nessa disputa, conforme demonstra Paulo Luiz Netto Lobo, a criança ficava como 

objeto de disputa. Hoje, afirma o autor, com base no princípio do melhor interesse da 

criança, este deve nortear o julgador, que diante do caso concreto deve assegurar a 

realização da criança/adolescente nessa disputa entre pais biológicos e não-biológicos, 

devendo ser ponderada a convivência familiar, estampada no Art. 227 da Constituição 

Federal.
551

  

Verifica-se que a prevalência de uma ou outra espécie de filiação dependerá muito 

do caso em concreto, porém, ela sempre deve ser no sentido de proteger a pessoa do filho, 

sua vontade, quando é este quem investiga a paternidade/maternidade.  

                                                             
547 ALMEIDA, Maria Christina de. Filhos da reprodução assistida. op. cit., p. 281. 
548 Idem, ibidem, p. 282. 
549 LÔBO, Paulo. Direito ao conhecimento de origem genética difere do direito à filiação. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-genetica-difere-

filiacao, acesso em 23 de fevereiro de 2016, às 15:13. 
550 CNJ. Provimento n. 52 de 14 de março de 2016. op. cit., loc. cit. 
551 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 

necessária. op. cit., p. 517. 

http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-genetica-difere-filiacao
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Pode-se perceber que é possível que filiação jurídica não seja a mesma que a 

biológica e um fator que gera essa diferença são as espécies de filiação existentes 

(biológica, pelas inseminações, adoção, posse de estado de filhos e socioafetividade, em 

geral). Por conta disso, Heloisa Helena Barboza afirma que “(...) em face dessa 

desvinculação, doutrina e jurisprudência têm reconhecido o direito de o filho conhecer sua 

‘origem genética’ ou ‘identidade genética’, elemento que integra a construção de sua 

identidade pessoal, sem que se altere o vínculo jurídico de parentesco (...)”.
552

 Ademais, 

entende que a filiação materna que geralmente é tida por certa, embasada na gestação e no 

parto, por vezes não é a que se estabelece juridicamente, como nos casos de utilização de 

técnica de reprodução assistida, quando houver doação de óvulo ou em casos de 

maternidade por substituição; também, a paternidade, que era tida como incerta e fixada 

por critérios jurídicos, é alterada com frequência para o estabelecimento da verdade 

biológica, tendo em vista a possibilidade de exame de DNA.
553

 

Por tais motivos, afirma a autora que o direito à identidade genética é um direito 

da personalidade, inscrito dentro dos direitos fundamentais, isso por conta da orientação 

dada por diferentes princípios e pela via da dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito.
554

 

No mesmo sentindo, por ser o direito à identidade genética um direito 

fundamental, entende Selma Rodrigues Petterle que este é um direito constitucional 

implícito, já que a ordem constitucional consagra como seu fundamento o princípio da 

dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à vida, o dever de preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético e o dever de fiscalizar as entidades que 

se dedicam à pesquisa e manipulação genética.
555

 Assevera que “(...) a identidade genética 

da pessoa humana é um bem jurídico a ser preservado, enquanto uma das manifestações 

essenciais da personalidade humana.”
556

 Para a autora, a identidade pessoal é composta 

pelo referencial biológico (código genético do indivíduo – identidade genética) e pelo 

referencial social (construído ao longo da vida na relação com os outros), de modo que a 

identidade genética possui duas dimensões do direito à identidade pessoal: uma dimensão 

                                                             
552 BARBOZA. Heloisa Helena. Reprodução Assistida: questões em aberto. op. cit., p. 102. 
553 Idem. A proteção da identidade genética. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz; MELGARÉ, Plínio. (orgs.) 

Dignidade da Pessoa Humana – Fundamentos e Critérios Interpretativos. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 85. 
554 Idem. Direito à identidade genética. op. cit., p. 385 e 386. 
555 PETTERLE, Selma Rodrigues. O direito fundamental à identidade genética na Constituição Federal. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 109-110. 
556 Idem, ibidem, p. 110. 
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individual (que torna cada ser humano como um ser único) e outra relativa à sua identidade 

pessoal (relação que este possui com outras pessoas).
557

  

Também favorável à ideia de conhecimento da origem genética, Belmiro Pedro 

Welter afirma: “Duas questões precisam ser apreciadas: o anonimato não pode ser causa de 

exclusão do mundo humano tridimensional e o direito do filho afetivo de investigar o 

princípio da civilização, de sua ancestralidade, de sua origem.”
558

 

A Constituição da República Portuguesa, em seu Art. 26, revela expressamente: 

A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 

desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao 

bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da 

vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de 
discriminação.

559
 

Adverte a doutrina portuguesa que “(...) o direito à identidade pessoal e ao livre 

desenvolvimento da personalidade devem ser ponderados no quadro da discussão de 

alguns temas relevantes.”
560

 É o caso de se permitir se os filhos adotivos têm o direito de 

reconhecer judicialmente os vínculos biológicos que ainda não saibam, o direito de saber a 

identidade de seus genitores já reconhecidos, ou, ainda, o caso dos filhos nascidos por 

inseminação artificial heteróloga, saberem quem contribuiu para tal concepção.
561

 Esses 

direitos podem ser invocados mesmo que contrariem os prazos estabelecidos para buscar a 

paternidade e estabelecimento de vínculos de filiação ainda não reconhecidos ou para 

impugnar os laços jurídicos em desacordo com a verdade biológica.
562

 

Verifica-se, desta forma, que o conhecimento e proteção da origem genética têm 

por base essa proteção constitucional acima referida, de modo que isso refletirá no objeto 

de estudo deste trabalho e nesta parte, em especial, o reflexo que o direito ao conhecimento 

da origem genética produz na possibilidade de se saber quem é o pai biológico da pessoa 

que pretende investigar sua ancestralidade.  

                                                             
557 PETTERLE, Selma Rodrigues. op. cit., p. 111. 
558 WELTER, Belmiro Pedro. Fenomenologia no Direito de Família: o direito à investigação e o não-direito à 

negação da paternidade/maternidade genética e afetiva. In: MADALENO, Rolf. PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha Pereira. (coord.) Direito de família: processo, teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 181. 
559 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2015, às 

15:02. 
560 COELHO, Francisco Pereira. OLIVEIRA, Guilherme de. Curso de direito de família. op. cit., p. 51. 
561 Idem, ibidem, p. 52. 
562 Idem, ibidem, loc. cit. 
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Desta forma, Maria Christina de Almeida esclarece que o direito ao conhecimento 

da origem genética, tido como um direito fundamental, tem por base o Art. 27 do ECA, 

que afirma ser o direito ao reconhecimento ao estado de filiação, um direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível da pessoa humana, bem como a Lei da 

Averiguação e Investigação da Paternidade Extramatrimonial (Lei n. 8.560/92) no qual o 

direito de conhecimento da origem biológica paterna é um direito indisponível e de 

interesse público.
563

 

Ademais de ser um direito personalíssimo, como menciona o Art. 27 do ECA, é, 

acima de tudo, um direito da personalidade, que permite ao filho investigar e tomar 

conhecimento de sua origem genética.  

Para garantir o direito de identidade genética, não é necessário investigar a 

paternidade, pois não se atribuirá paternidade para quem deseja apenas conhecer seus 

ascendentes biológicos – como no caso de adoção ou inseminação artificial heteróloga. Por 

outro lado, toda pessoa tem direito ao estado de filiação. Neste sentido, José de Oliveira 

Ascensão assevera que existe um destaque na aquisição de direitos individuais, trazendo a 

tendência de fazer prevalecer a vontade do novo ser de conhecer os seus progenitores - 

independentemente da questão médica e, tal tendência ganhou espaços no ordenamento 

jurídico.
564

 Afirma o referido autor que mesmo admitindo-se o conhecimento da identidade 

genética, isso em nada altera a relação filial já consolidada.
565

 

O direito de conhecimento da origem genética tem por base o Art. 5., XXXIV, b, 

da Constituição Federal, que assegura a obtenção de certidões em repartições públicas para 

situações de interesse pessoal, bem como o direito à proteção à intimidade e vida privada. 

Muito embora o Art. 47, § 4º. do ECA, vede qualquer menção à adoção no registro, pode 

sim o interessado requerer informações sobre sua origem, tendo vista se tratar de um 

direito da personalidade, conforme explica Mônica Aguiar.
566

  

Esse direito ao conhecimento da ascendência genética previsto no Art. 27 do ECA 

é visto como um direito elementar, personalíssimo (ou da personalidade como já 

afirmado), imprescritível e indisponível, ou seja, um direito fundamental ligado à formação 

                                                             
563 ALMEIDA, Maria Christina. O direito à filiação integral à luz da dignidade da pessoa humana. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (coord). Afeto, ética, família e o novo Código civil brasileiro: anais do IV 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. op. cit., p. 424. 
564 ASCENSÃO, José de Oliveira. Procriação medicamente assistida e relação de paternidade. op. cit., p. 81.  
565Idem, ibidem, p. 82. 
566 AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética.  Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 72. 
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da personalidade do homem.
567

 Entende Maria Christina de Almeida que esse direito tem 

conotação pública e, na hierarquia de valores, prevalece o interesse do filho em face do 

interesse do suposto pai.
568

 

Sobre a parentalidade, Amanda Zoë Morris explica que a parentalidade 

biológica/genética é calcada na relação de filiação natural, sendo geralmente coincidentes, 

mas ressalta que devido aos avanços da ciência, não necessarimente serão sempre iguais, 

como é o caso da gravidez por substituição.
569

 Explica que o direito ao conhecimento de 

saber sobre a herança genética pode advir tanto do filho que foi abandonado pelo pai e 

jamais o conheceu, como do filho advindo de técnica de reprodução assistida em que se 

utiliza material genético de terceiro.
570

 No caso da doação anônima de esperma ou óvulo, o 

doador nunca teve a intenção de exercer a parentalidade.
571

  

Ainda sobre a possibilidade de se descobrir a identidade genética, esclarece José 

Luiz Gavião de Almeida que esse é um direito da pessoa, mas tal direito de descoberta de 

origem genética, não é suficiente para acabar com a paternidade jurídica estabelecida.
572

  

Todavia, o STJ no REsp 1401719/MG
573

 (em anexo) permitiu, em ação de 

investigação de paternidade, o reconhecimento do vínculo biológico de paternidade (como 

base no direito ao conhecimento de origem genética, garantindo-se o direito da 

ancestralidade), desfazendo o vínculo socioafetivo, já que esta verdade era buscada pelo 

próprio filho, ou seja, este pretendia desfazer a verdade socioafetiva, para que se fizesse 

valer a biológica. Com o intuito então de fazer prevalecer o direito do filho é que se 

permitiu desfazer os laços de afetividade para se garantir a identidade genética com 

finalidade de se estabelecer parentesco.  

Heloísa Helena Barboza esclarece que a Constituição Federal de 1988 trouxe um 

princípio estrutural para a filiação, que é a doutrina da proteção integral da criança e do 

adolescente – Art. 227, de modo que estes passaram a ter garantidos direitos próprios como 

                                                             
567 ALMEIDA, Maria Christina de. Paternidade biológica, socioafetiva, investigação de paternidade e DNA. 
op. cit., p. 457.  
568 Idem. O direito à filiação integral à luz da dignidade da pessoa humana. op. cit., p. 428. 
569 MORRIS, Amanda Zoë. A intenção na determinação da parentalidade. Tese. São Paulo, 2006, p. 65.  
570 Idem, ibidem, p. 70. 
571 Idem, ibidem, loc. cit. 
572 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 183. 
573 REsp 1401719/MG. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, 

DJe 15/10/2013. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC1> acesso em 01 

de novembro de 2013, às 11:02. 
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pessoas em desenvolvimento.
574

 Segundo a autora, a consequência imediata desse 

princípio, no campo da filiação, é a consagração e admissão da paternidade afetiva, que 

surge da relação afetiva entre pais e filhos, quando ausente o vínculo biológico.
575

 

Dois fatos científicos contribuíram para o abalo na estrutura da filiação e da 

paternidade, quais sejam, o avanço das técnicas de reprodução assistida e as de 

determinação de parentesco, de modo que existe a paternidade biológica (podendo ser 

determinada com absoluta precisão), a paternidade jurídica (gerada pelas presunções de 

paternidade) e ainda a denominada paternidade afetiva, conforme esclarece Rui Geraldo 

Camargo de Vianna.
576

 

Portanto, o estabelecimento da filiação se dá com base em três pilares 

constitucionais, expostos por Heloísa Helena Barboza: o da plena igualdade entre os filhos, 

a da desvinculação do estado de filho do estado civil dos pais e, ainda, o da doutrina da 

proteção integral.
577

 Com isso, novamente faz surgir a pergunta: qual critério deve 

prevalecer para o estabelecimento da paternidade? 

Conforme ressalta José Luiz Gavião de Almeida, se a filiação jurídica estiver 

estabelecida por outra causa, é possível apenas a descoberta da paternidade jurídica sem, 

contudo, desfazer-se a relação jurídica já consolidada.
578

  

Por toda pesquisa feita até o presente momento e, de acordo com o entendimento 

dos tribunais pátrios, verifica-se que existe certa preferência de fazer prevalecer, na grande 

maioria dos casos, a filiação afetiva em detrimento da biológica. Porém, cumpre ressaltar 

que a prevalência da uma ou de outra sempre deve ser analisada no caso em concreto, a fim 

de se garantir o melhor interesse da criança ou adolescente. Todavia, caso seja o filho 

buscando a verdade biológica em detrimento da socioafetiva, existe uma tendência de se 

fazer prevalecer a biológica, almejada no caso.  

Para Rui Geraldo Camargo Viana no conflito entre a paternidade jurídica e a 

biológica, deve esta prevalecer, mormente porque, segundo sua opinião, a presunção pater 

is est quem justae nuptiae demonstrant, é uma presunção relativa que ficou mais 

despotencializada porque não é apenas o casamento fator legitimador da filiação, bem 

                                                             
574 BARBOZA. Heloisa Helena. Novas relações de filiação e paternidade. op. cit., p. 140. 
575 Idem, ibidem, loc. cit. 
576 VIANA, Rui Geraldo Camargo. Da relatividade do exame de DNA para reconhecimento da filiação. op. 

cit., p. 494-495. 
577 BARBOZA. Heloisa Helena. Novas relações de filiação e paternidade. op. cit., p. 141. 
578 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 199. 
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como a presunção mater est semper também nunca foi absoluta, fato que pode ser 

comprovado pela simulação do parto ou falsidade de registro, por exemplo. Utiliza-se o 

referido autor da Lei n. 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que prefere 

a família natural à família substituta.
579

 Todavia, questiona se, em nome do princípio do 

melhor interesse da criança, não deveria prevalecer a paternidade afetiva, até mesmo em 

detrimento da biológica.
580

  

No mesmo sentido de preferência do critério biológico é a interpretação dos Arts. 

19, 25 e 28 do ECA, consoante explica Heloísa Helena Barboza.
581

 Porém, ressalta que o 

próprio ECA abre uma exceção para fazer prevalecer a paternidade afetiva em detrimento 

da biológica, “(...) sempre que se revelar como o meio mais adequado de realização dos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, especialmente de um dos seus direitos 

fundamentais: o direito à convivência familiar.”
582

 

Mesmo fazendo prevalecer a parentalidade socioafetiva na maioria dos casos, o 

STJ entende que se deve garantir o direito de paternidade à criança ou adolescente, sem o 

cerceamento do direito pela busca da verdade real de sua filiação. Deste modo, pode-se 

levar à conclusão de que a prevalência da verdade biológica ou afetiva deve ser feita na 

análise do caso em concreto, mas sempre no intuito de se proteger o filho que a vindica.
583

 

No mesmo sentido julgou o TJ/RS: 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE 

REGISTRAL E BIOLÓGICA. DIREITO À IDENTIDADE 

BIOLÓGICA. Em se tratando de pedido de investigação de paternidade 

biológica, o vínculo de afeto entre o investigante e o pai registral não 
pode afastar os direitos decorrentes da filiação, sob pena de violar o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
584

 

 

                                                             
579 VIANA, Rui Geraldo Camargo. Da relatividade do exame de DNA para reconhecimento da filiação. op. 

cit., p. 495. 
580 Idem, ibidem, loc. cit. 
581 BARBOZA. Heloisa Helena. Novas relações de filiação e paternidade. op. cit., p. 141. 
582 Idem, ibidem, loc. cit. 
583 Vide os já citados: REsp 1167993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/12/2012, DJe 15/03/2013 e REsp 1256025/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 19/03/2014. 
584 Apelação Cível Sétima Câmara Cível Nº 70059793620 (Nº CNJ: 0171925-69.2014.8.21.7000)

 Comarca de Ronda Alta. Disponível em: 
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Coadunando com o entendimento do STJ, o TJ/MG
585

 (em anexo) negou a 

desconstituição da maternidade socioafetiva vindicada pela mãe, mantendo-a na certidão 

de nascimento da filha. No referido julgado, entendeu o Tribunal que os laços de 

maternidade não deveriam ser desfeitos, uma vez que a socioafetividade era pública, 

notória e duradoura, mantendo-se a maternidade.  

Em outro julgado, o TJ/RS
586

 (em anexo) determinou a prevalência da verdade 

biológica. No caso, a filha buscou a investigação da paternidade em face de seu pai 

biológico, já morto, cumulado com petição de herança. O pai registral não se opôs à 

demanda. Determinou-se que a busca pela verdade biológica pelo filho não pode ficar 

prejudicada se ela tem um pai que a tenha registrado, já que se trata de ação de estado e de 

direito indisponível. 

Em um caso de adoção ‘à brasileira’ em que se consolidou a filiação socioafetiva 

e se buscava a investigação da paternidade e maternidade, entendeu o STJ que a filha 

investigante não poderia ser penalizada pela conduta de seus pais biológicos ou os 

registrais, não se podendo corroborar a ilicitude perpetrada. Muito embora tenha havido o 

acolhimento da filha por uma família socioafetiva, não se pode retirar o direito de sua 

verdadeira história. Deste modo, no REsp 833.712/RS
587

 (em anexo), prevaleceu a verdade 

biológica buscada pela filha.  

Outrossim, o Enunciado n. 339 do CJF da V Jornada de Direito Civil diz: “A 

paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do 

melhor interesse do filho.”
588

 

O TJ/MG
589

 (julgado em anexo) manteve a paternidade socioafetivo em detrimento 

da biológica, não revogando o vínculo socioafetivo existente, uma vez que não foi 

                                                             
585 TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.041162-6/002, Relator(a): Des.(a) 266 Moreira Diniz , 4ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 09/10/2014, publicação da súmula em 16/10/2014. 
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direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf, acesso em 29 de janeiro de 2015, às 15:26. 
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CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, publicação da súmula em 26/02/2014. Disponível 
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http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil/jornadas-cej/v-jornada-direito-civil/VJornadadireitocivil2012.pdf
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demonstrado vício formal no ato do registro do filho, preservando-se o estado de filiação. 

Deve-se observar que este caso foi uma ação negatória de paternidade e também porque 

não ficou comprovado que houve qualquer vício no ato do reconhecimento.  

Com o advento do DNA, houve uma revolução nos métodos determinantes de 

paternidade, possibilitando, inclusive, a relativização da coisa julgada para que se 

verificasse a verdade biológica. Ocorre que, conforme ensina Rui Geraldo, “(...) a filiação 

é instituto abrangente e complexo que não se exaure nos laços genético; ao contrário, 

constitui-se a partir de laços afetivos, pessoais, emocionais e jurídicos que nenhum teste de 

identificação é capaz de aferir.”
590

 

Em muitas das vezes a paternidade biológica é desfeita para prevalecer a verdade 

afetiva. Deste modo, explica Heloisa Helena Barboza que isso ocorre para que se efetivem 

princípios constitucionais, dentre eles, o do melhor interesse da criança e o da 

solidariedade, de modo a transformar relações abstratas – registradas nas certidões de 

nascimento – para relações concretas, reais e, como ela afirma, verdadeiramente humanas. 

Tal fato ocorre por uma escolha afetiva e não por determinação legal.
591

  

Por fim, no que tange às espécies de filiação, seja ela biológica ou socioafetiva, 

entendem Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Júnior que não se pode 

falar em hierarquia de uma sobre a outra, pois as formas de filiação não são excludentes, 

elas podem se complementar, ou seja, acrescer, de modo a admitir-se a pluralidade de 

paternidade e maternidade.
592

 

No mesmo sentido aponta Dóris Ghilardi que “(...) vislumbra-se uma tentativa 

tanto na doutrina quanto jurisprudencial no sentido de se estabelecer um critério 

hierárquico entre os liames biológico e socioafetivo, como se fosse o único caminho 

possível.”
593

 

                                                                                                                                                                                         
has=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0024.09.743205- 8%2F001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar, 

acesso em 14 de março de 2015, às 11:34. 
590 VIANA, Rui Geraldo Camargo. Da relatividade do exame de DNA para reconhecimento da filiação. op. 

cit., p. 497. 
591 BARBOZA. Heloisa Helena. Reprodução Assistida: questões em aberto. op. cit., p. 103. 
592 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito Civil: famílias. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 356. 
593 GHILARDI, Dóris. A possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade: vínculo biológico x vínculo 
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Desse modo, uma possível solução para esse conflito de paternidade socioafetiva 

e biológica seja o reconhecimento da possibilidade da multiparentalidade, não como regra 

no ordenamento, mas quando as duas espécies de filiação forem buscadas pelo filho ou 

quando ambos os pais querem permanecer na situação jurídica de parentalidade, de modo 

que, conforme se demonstrará mais adiante, essas filiações não são excludentes, mas 

podem ser reconhecidas de forma concomitante, quando se mostrar como a melhor 

solução, fazendo valer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Serão estudadas no terceiro capítulo deste trabalho as formas de reconhecimento e 

de desconstituição de filiação, pontuando algumas ações concernentes à temática, bem 

como a análise de alguns julgados. 

2.13 CONCLUSÃO 

Demonstrou-se aqui a possibilidade de existência de três tipos de filiação: a 

biológica, a socioafetiva e a jurídica (que por vezes podem ou não coincidir). Indagou-se se 

deve alguma das espécies de parentalidade prevalecer sobre a outra, se haveria uma 

verdade dita real para as parentalidades.  

Até antes do advento do exame de DNA prevalecia a verdade jurídica, com a 

presunção da paternidade para o casamento. Com a sua chegada, tornou-se fácil encontrar 

qual era a verdade biológica, de modo que esta passou a prevalecer no ordenamento 

jurídico. Em seguida, como se tem a previsão da filiação de outra origem, qual seja, a 

socioafetiva, essa, na maioria dos casos, começa a ter destaque e a ganhar prevalência 

nesse confronto. Esse confronto é norteado, hoje, pelo princípio do melhor interesse da 

criança/filho, devendo-se analisar cada caso em concreto para se chegar a uma conclusão. 

Deve-se sempre manter ou alterar uma filiação em prol do filho e não contra ele, caso seja 

o investigante.  

Como filiação jurídica pode estar desvinculada da biológica, permite-se que o 

filho investigue sua identidade genética, sua ancestralidade, sem contudo criar vínculos de 

parentesco com esse novo “pai” ou “mãe”. Seria este um direito da personalidade, um 

direito fundamental, o de conhecer a origem genética. Revela-se como um desdobramento 

do princípio da intimidade, dignidade da pessoa humana e o próprio direito à vida.  
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Não há como se afirmar, de forma precisa, que uma verdade é mais forte e deve 

prevalecer sobre a outra. Tudo dependerá da situação concreta em específico, a fim de que 

se possam analisar peculiaridades do caso em concreto. 
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3 O RECONHECIMENTO E A DESCONSTITUIÇÃO DA FILIAÇÃO  

Neste capítulo será abordado o direito de ter a filiação reconhecida com as suas 

devidas formas – seja ela voluntária ou não. Serão também analisadas as ações que 

permeiam o tema no sentido de se constituir ou desconstituir a filiação, trazendo-se alguns 

julgados com o intuito de ilustrar o assunto tratado.  

Com o nascimento de um filho, é necessário o registro para que conste a filiação. 

Se esse filho nasce de uma relação matrimonial, o reconhecimento da filiação ocorre de 

forma automática, segundo as presunções estabelecidas na lei. Porém, caso ele nasça de 

uma relação não matrimonial, precisará do reconhecimento, que poderá ser de forma 

voluntária ou não. 

No mesmo sentido a doutrina italiana, conforme afirma Augusto Pino, se o filho 

nasce no matrimônio, tem um reconhecimento automático, enquanto que para o filho 

nascido fora do matrimônio, há a necessidade de um ato jurídico advindo da vontade do 

genitor, por meio do reconhecimento ou, então, por uma declaração judicial
594

 (tradução 

livre). 

Desta forma, “O reconhecimento do estado de filiação é um direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível (Art. 27, Lei 8069/90).”
595

 Sobre a 

necessidade do reconhecimento da filiação para seu ingresso no mundo jurídico, afirma 

José Luiz Gavião de Almeida que “(...) sem o reconhecimento, embora indiscutível a 

relação biológica entre pai e filho, não ingressa ela no mundo jurídico,”
596

 podendo o 

reconhecimento ser de forma voluntária, judicial ou automática.
597

  

A forma automática ocorreria das relações advindas do casamento, por conta da 

presunção legal da filiação, bem como a relação de maternidade, dentre outros 

exemplos.
598

 Quando o reconhecimento não é automático, aí sim depende de um ato de 

                                                             
594 Tradução livre do texto: “Per i figli nati in matrimonio, la identificazione giuridica dei genitori è data dalla 

esistenza di um reciproco vincolo matrimoniale e l´acquisto dello stato di figlio è automático; per i figli nati 
fuori del matrimonio, la identificazione giuridica dei genitore no può aver luogo con riferimento alla unione, 

appunto perchè di fato e si opera com la formazione di um atto formale, dal quale risultano uno o entrambi i 

genitori. Sicché l´acquisto della qualità di figlio è constituito dall´avento della nascita e da um atto giuridico 

volontario del genitore (riconoscimento) o, in mancanza, da um provvedimento giudiziale (dichiarazione 

giudiziale).” PINO, Augusto. op. cit., p. 190.  
595 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. op. cit., p. 45. 
596 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 161. 
597 Idem, ibidem, p. 162. 
598 Idem, ibidem, p. 162 e 163. 
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vontade do pai ou da mãe e, se isso também não ocorre, será necessária uma decisão 

judicial.
599

  

O Código Civil disciplina em seu Art. 1596 a igualdade jurídica entre os filhos
600

 

e, em seu Art. 1597, as presunções de filhos concebidos na constância do casamento.
601

 

Ambos já foram analisados nesse trabalho. O Art. 1598 também revela a questão da 

presunção de paternidade.
602

 Na sequência, o Art. 1599 fala da hipótese de que a 

impotência de gerar, à época da concepção, ilide a presunção da paternidade.
603

  

Porém, o filho nascido no casamento tem a presunção da lei de que ele é filho do 

marido da mãe. É o que revela o Art. 1600,
604

 uma vez que mesmo com a confissão do 

adultério, não se afasta de modo automático a paternidade, até porque, sem que se faça um 

exame de DNA, não se terá certeza que o filho é do amante da mãe ou de seu marido. No 

mesmo sentido é o teor do Art. 1602
605

 do Código que dispõe que, mesmo com a confissão 

materna, quando intentada uma ação negatória de paternidade, esta não é excluída de 

forma automática, também necessitando de outras provas.  

A lei civil, em seu Art. 1601, estabelece que “Cabe ao marido o direito de 

contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível,”
606

 

possibilitando ao marido, nessa relação conjugal, contestar a paternidade dos filhos que 

presumidamente são seus, sendo tal ação personalíssima (podendo seus herdeiros 

prosseguirem na demanda, em caso de morte do autor). Ela deve ser movida em face do 

filho e, por ter natureza declaratória, tal demanda é imprescritível. Trata-se da ação 

negatória de paternidade. Geralmente essa ação negatória de paternidade vem cumulada 

com a de anulação de registro de nascimento, já que vai alterar a certidão de nascimento do 

réu. Deste modo, se a demanda for procedente, conforme explica Jorge S. Fujita, deve-se 

averbar a sentença à margem do registro de nascimento.
607

 Destaca que, na atualidade, 

pode-se comprovar se a filiação é matrimonial ou não por meio de exame de DNA, com 

                                                             
599 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 168. 
600 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 10:00. 
601 Idem, ibidem, loc. cit. 
602 Idem, ibidem, loc. cit. 
603 Idem, ibidem, loc. cit. 
604 Idem, ibidem, loc. cit. 
605 Idem, ibidem, loc. cit. 
606 Idem, ibidem, loc. cit. 
607 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. op. cit., p. 45. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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quase absoluta precisão, já que a confissão de adultério, conforme determina o Art. 1600 

do Código Civil, não é suficiente para afastar a filiação.
608

 

Ainda sobre o Art. 1601 do Código Civil, explica Aurélia Lizete de Barros 

Czapski que esse dispositivo é uma das mais importantes e polêmicas inovações no campo 

da filiação, pois tornou a ação de contestação de paternidade imprescritível, possibilitando 

ao marido buscar a realidade dos fatos evitando-se, de tal forma, incertezas e 

constrangimentos, enquanto que no Código Civil de 1916 o prazo era decadencial de 90 

dias (em caso de ausência do marido).
609

 

Ou seja, para afastar a presunção da paternidade, o marido deve, por meio da ação 

de impugnação de paternidade, como menciona Valdemar P. da Luz, provar sua 

impossibilidade física para a concepção ou eventual incapacidade de gerar, conforme 

narração do próprio Art. 1599 do Código.
610

 Ressalta, porém, que se o pai tiver pleno 

conhecimento de não ser o pai biológico e, mesmo assim registrar o filho como seu, sua 

declaração de vontade torna-se irretratável por conta do reconhecimento voluntário.
611

 É 

este o modo que o STJ tem decidido na maioria dos casos, conforme se verá em alguns 

julgados, mais adiante. Considera-se, em tais casos, a denominada ‘adoção à brasileira’.  

Sobre a ação de contestação de paternidade, o STJ no REsp 878.954/RS
612

 (em 

anexo) posiciona-se no sentido de que, quando houver vício de consentimento levando o 

pai a incorrer em erro no ato do registro da criança, acreditando tratar-se ser seu filho 

biológico, é possível desfazer o vínculo da filiação pela ação negatória de paternidade, com 

base no Art. 1601 do Código.  Preservou-se o direito de o pai enganado desconstituir o 

vínculo de filiação existente com o filho. Muito embora possa até haver o afeto entre eles, 

resguardou-se o direito de se negar a paternidade, entendendo a Corte que poderá o filho, 

posteriormente, ingressar com ação para a descoberta de sua real filiação.  

                                                             
608 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. op. cit., p. 45. 
609 CZAPSIKI, Aurélia Lizete de Barros. Relação de parentesco. Da filiação. Do reconhecimento dos filhos. 
In: GOZZO, Débora; ALVES, Jósé Carlos Moreira; REALE, Miguel. (Coord.). Principais controvérsias no 

novo código civil: textos apresentados no II Simpósio Nacional de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

45. 
610 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 189. 
611 Idem, ibidem, loc. cit. 
612 STJ. REsp 878.954/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 339. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=878954&b=ACOR&thesau

rus=JURIDICO#DOC5, acesso em 28 de março de 2015, às 17:40. 
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Cumpre destacar o teor do Enunciado n. 258 da III Jornada de Direito Civil 

emitido pelo Conselho da Justiça Federal. Tal enunciado trata das presunções de 

paternidade do Art. 1597 do Código não poderem ser contestadas em casos de 

inseminações heterólogas autorizadas pelo marido: “Arts. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação 

prevista no art. 1.601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida 

heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1.597, cuja paternidade 

configura presunção absoluta.”
613

  

A ação é de cunho pessoal do marido/pai da criança e não se admite a sub-rogação 

aos avós (neste sentido vide AgRg no REsp 1221269/MT
614

 (em anexo). A legitimidade 

ativa é exclusiva do pai registral por se tratar de ação de estado.  

De modo diferente entendeu o TJ/SP na Apelação nº 0001315-

63.2011.8.26.0233
615

 (julgado em anexo). Isto porque o filho nasceu em janeiro e o pai 

morreu em maio. Não houve, segundo entendimento do referido tribunal, sequer tempo 

para que o pai pudesse ingressar com a demanda e, neste caso, reconheceu haver o 

interesse legítimo dos avós em iniciar a demanda, devido à peculiaridade da situação em 

concreto.  

Rosana Fachin explica que para a filiação extramatrimonial o reconhecimento é 

feito de forma espontânea, denominado reconhecimento voluntário (Lei 8560/92) e pela 

via forçada, por meio da ação investigatória.
616

 Sobre a ação de investigação de 

paternidade assevera Rodrigo da Cunha Pereira: 

Na ação de investigação de paternidade, a sentença declara o vínculo de 

parentesco e determina, ou não, a consequente alteração nos registros 
públicos de nascimento. A investigação de parentalidade é gênero das 

espécies investigação de paternidade, investigação de maternidade e 

investigação de origem genética.
617

 

Desta feita, a ação de investigação de paternidade visa descobrir quem é o genitor 

do menor cuja paternidade não consta no registro e na ação negatória de paternidade, ao 

                                                             
613 CJF. Enunciado n. 258 da III Jornada de Direito Civil. Disponível em: 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/iiijornada.pdf, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 10:15. 
614 STJ. AgRg no REsp 1221269/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014. Disponível em: 241 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC3, acesso em 19 de fevereiro de 2015, às 21:10. 
615 TJ/SP. Apelação nº 0001315-63.2011.8.26.0233, da Comarca de São Carlos, julgado em 06 de maio de 

2014. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do, acesso em 20 de fevereiro de 2015, 

às 10:54. 
616 FACHIN, Rosana. Do parentesco e da Filiação. op. cit., p. 128. 
617 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. op. cit., p. 45. 

http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/iiijornada.pdf
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contrário, tem o objetivo de averiguar se quem consta no registro de nascimento é mesmo o 

genitor, conforme explica Maurício Cavallazzi Póvoas.
618

 

Assim, percebe-se que o pai tem como meio de defesa a ação negatória de 

paternidade. Já o filho, por sua vez, tem a possibilidade de ação de reconhecimento de 

filiação matrimonial, conforme explica Jorge S. Fujita, com base no Art. 1605 e 1606 do 

Código Civil, quando a prova da filiação, que é a certidão de nascimento (Art. 1603 do 

Código Civil), faltar ou estiver com algum defeito, podendo utilizar de qualquer modo 

admissível.
619

  

O ato de reconhecimento de filhos havidos fora do casamento pode ocorrer pelos 

pais de forma conjunta ou separadamente, conforme preceitua o Art. 1607 do Código.
620

 

José Luiz Gavião de Almeida aponta o problema de um pai reconhecer o filho, 

voluntariamente, mesmo contra a vontade da mãe. Neste caso, afirma que a mãe poderia 

impugnar a paternidade estabelecida.
621

  

Sobre o Art. 1608 do Código Civil – “Art. 1.608. Quando a maternidade constar 

do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do 

termo, ou das declarações nele contidas.”
622

 A contestação da maternidade ocorre em 

número menor que o de paternidade já que, em princípio, a mãe sempre certa é. Porém, 

como já se afirmou neste trabalho, pode ocorrer troca de bebês em maternidade ou pode 

haver algum vício na declaração da maternidade. Quando isso ocorrer, a mãe tem a 

possibilidade de contestar essa maternidade. Assim, afirma Rosana Fachin que “(...) a 

falsidade do termo ou das declarações nele contidas importa dizer que está inquinado de 

vício que deverá ser provado por meio de processo contencioso, à luz da legislação 

registral pública pertinente.”
623

  

Com relação ao reconhecimento de filho havido fora do casamento, também 

denominado de perfilhação (ato que se declara a filiação), menciona Valdemar P. da Luz, 

que este é o meio pelo qual se estabelece juridicamente o parentesco entre pai e filho.
624

 

                                                             
618 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. op. cit., p. 59-60. 
619 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Curso de direito civil: direito de família. op. cit., p. 260 e 261. 
620 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 11:33. 
621 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 172. 
622 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 04 de fevereiro de 2015, às 14:43. 
623 FACHIN, Rosana. Do parentesco e da Filiação. op. cit., p. 125.  
624 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 195. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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Assevera que seria uma “(...) confissão, um meio de acesso à paternidade real, e, por isso, a 

lei admite que, nos casos de filiação fora do casamento, o reconhecimento da paternidade 

se efetue por perfilhação, a qual deverá se revestir de alguma das formas prescritas no art. 

1609.”
625

  

O Art. 1.609 menciona ser o ato irrevogável e que pode ser feito no próprio 

registro de nascimento, por escritura pública ou documento particular (a ser arquivado em 

cartório), em testamento, manifestação direta e expressa perante o juiz (mesmo se a ação 

não versar sobre o reconhecimento). Pode ainda o reconhecimento preceder o nascimento 

do filho ou ser posterior ao falecimento do filho, quando deixar descendentes.
626

 No 

mesmo sentido o Art. 102 da Lei de Registros Públicos determina que deve ser averbado 

no livro de nascimento o ato de reconhecimento de filho feito de forma judicial ou 

voluntária.
627

 

Sobre o reconhecimento pelo registro de nascimento esclarece Valdemar P. da 

Luz que se alguém não casado com a mãe do filho a ser reconhecido, comparecer em 

cartório para registrar o filho isoladamente, não se aplica a presunção do Art. 1597 do 

Código e o mesmo ocorre para casais que vivam em união estável.
628

 Explica, ainda, que 

quando se tratar de mãe solteira (ou pai), “(...) esta tem a possibilidade de declinar o nome, 

profissão, identidade e residência do suposto pai (ou mãe) a fim de ser averiguada a 

procedência da alegação consoante estatui o art. 2º. da Lei n. 8.560/92.”
629

 

O ato dessa averiguação está disciplinado no referido artigo da Lei n. 8.560/92 

como um procedimento administrativo, do cartório para o juiz de registros públicos. O juiz 

notificará o suposto pai para que ele se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. 

Se confirmar, será lavrado termo de reconhecimento, remetendo-se acertidão ao cartório 

para a averbação, caso contrário, deverá ingressar-se com ação de investigação de 

paternidade.
630

  

                                                             
625 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 195. 
626 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 02 de fevereiro de 2015, às 17:06 
627 BRASIL. Lei n. 6015  de 31 de dezembro de 1973. Lei de Registros Públicos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015compilada.htm, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 

16:25. 
628 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 198. 
629 Idem, ibidem, loc. cit. 
630 BRASIL. Lei n. 8.560 de 29 de dezembro de 1992. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8560.htm, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 16:36. 
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Quanto a esta forma de se averiguar a paternidade (averiguação oficiosa da 

paternidade) explica Maurício Cavallazzi Póvoas que esta lei inova no sentido de que, se 

apenas houver no registro a maternidade estabelecida, deverá o oficial remeter ao juiz 

certidão integral do registro com os dados do pai indicado pela mãe da criança, a fim de ser 

averiguada oficiosamente a procedência da alegação
631

. Caso esta seja infrutífera, dar-se-á 

início à demanda de investigação de paternidade. 

No mesmo sentido explica Rodrigo da Cunha Pereira que a averiguação da 

paternidade também busca a paternidade, todavia ela difere da investigação porque nesta 

existe um procedimento judicial, com contraditório, em que se busca a paternidade ou 

origem genética, enquanto que na averiguação há um procedimento administrativo, com 

início no próprio cartório.
632

  

Pode ser feito o reconhecimento por escritura pública ou escrito particular. A 

doutrina menciona que, mesmo que de forma incidental (a exemplo da escritura de compra 

e venda ou de doação) pode ser válido esse reconhecimento, sem a necessidade de que 

tenha a finalidade específica para tal ato, bem como o documento particular, desde que, de 

modo inequívoco, com firma reconhecida, tenha-se reconhecido o filho.
633

  

O reconhecimento também pode ser feito via testamento - embora outra seja sua 

finalidade, a lei assim o permite. Mesmo se posteriormente o testamento for invalidado de 

alguma forma, o reconhecimento do filho não o será. 

Por fim, possibilita ainda o Art. 1609 que o reconhecimento seja feito de forma 

direta e expressa perante o juiz, mesmo que o objeto da demanda não seja de investigação 

de paternidade. Explica José Luiz Gavião de Almeida que o reconhecimento feito perante o 

juiz, mesmo que o ato não seja para apuração de paternidade, ocorre porque o juiz possui 

fé pública nas suas certificações, então, se é válido o reconhecimento feito perante um 

oficial de cartório, ele também o será quando feito perante um juiz de direito. Visa-se, com 

isso, à simplificação do ato.
634

 

Sobre o reconhecimento voluntário, pode ele ser anterior ao nascimento do filho 

(desde que já concebido) ou até posterior à morte do filho (e só terá validade se este tiver 

                                                             
631 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. op. cit., p. 70. 
632 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões: ilustrado. op. cit., p. 115. 
633 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 198. 
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deixado descendência, caso contrário não haveria utilidade, conforme preceitua o Art. 

1609, § único).
635

  

Já com relação ao reconhecimento judicial que decorre da ação de investigação de 

paternidade ou maternidade proposta pelo filho contra o suposto pai, normalmente vem 

cumulada com petição de herança (dirigindo-se aos herdeiros), com ação de alimentos ou 

de anulação do assento do registro civil.
636

  

Infere-se da leitura do Art. 1609 do Código Civil que uma vez reconhecido o 

filho, esse ato é irrevogável, salvo se, conforme prescreve o Art. 1604, o ato for inquinado 

de erro ou falsidade do registro. Sobre a irrevogabilidade, assevera Rosana Fachin: 

Quanto ao reconhecimento, o Código de 2002 estatui a irrevogabilidade; 
além disso, o reconhecimento do estado de filiação é um ato indisponível 

e imprescritível, consoante já indicava o art. 27 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Sendo direito personalíssimo, também não se pode 
subordinar o ato a condição ou termo.

637
 

O STJ no REsp 1330404/RS
638

 (em anexo) foi favorável à desconstituição da 

paternidade com fulcro no Art. 1604 do Código. Interessante notar que nesse julgado 

prevaleceu a verdade biológica, já que a socioafetivade existente estava embasada no erro 

ou falsidade. Quando o pai registrou o filho, ele verdadeiramente acreditava ser o pai 

biológico (induzido a erro), de modo que a certeza do vício e da verdade biológica fez 

romper o laço afetivo entre as partes. O vínculo de afeto ocorreu com base em erro, nos 

primeiros cinco/seis anos de vida da criança, porque o pai acreditava ser o pai biológico.  

Todavia, com o conhecimento da verdade real, esse afeto foi rompido e perdurou o 

rompimento desde então (perfazendo já oito anos dessa falta de afeto entre as partes). 

Percebe-se que o vínculo afetivo durou os cinco/seis anos do filho e depois foi rompido 

(oito anos), prevalecendo, no caso em concreto, a verdade real. No mesmo sentido o REsp 

1362557/DF
639

 (em anexo) em que o STJ fez prevalecer a verdade real já que o pai 

registral não era o biológico e também não existia vínculo afetivo. 

                                                             
635 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil: família. op. cit., p. 173. 
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Em um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, a autora ingressou com 

investigação de paternidade em face de seu suposto pai biológico (ela não era filha do 

marido de sua mãe, seu pai registral) e entendeu o Tribunal que a paternidade socioafetiva 

não deve prevalecer no caso em que impediria a autora de conhecer sua origem biológica. 

Afirma o julgado que a prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva sobre a 

biológica é a preservação do interesse do filho e se o próprio filho pretendeu investigar seu 

vínculo biológico quando soube que não era filho do marido de sua mãe, não há como 

obstar tal pretensão - (apelação anexa)
640

 Situação similar julgada pelo TJ/RS (em 

anexo)
641

, foi decidida, no mesmo sentido, de possibilidade jurídica do pedido nessa 

investigação de paternidade.  

Já em uma decisão de 2014, o STJ (REsp 1383408/RS anexo)
642

 entendeu que não 

deveria prevalecer a verdade real por conta da ausência de vício de consentimento. Era 

uma ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento, mas 

em que não havia vício de consentimento (ou seja, o pai sabia que não era o pai biológico 

da criança).  

Em outra decisão, o STJ entendeu que deveria permanecer o estado de filiação, 

julgando improcedente o pedido movido na ação negatória de paternidade, já que o vício 

de erro ou falsidade caberia ter sido provado pela parte e esta, no caso em concreto, já 

desconfiava que não tivesse laços genéticos com o filho, antes mesmo de registrá-lo (REsp 

1433470/RS, em anexo)
643

.  Assim, em nome do princípio da melhor proteção da criança 

                                                                                                                                                                                         
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=REsp+1362557&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO

&l=10&i=1, acesso em 29 de fevereiro de 2016, às 17:30. 
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15/05/2014, DJe 30/05/2014. Disponível em: 
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&l=10&i=4, acesso em 29 de fevereiro de 2016, às 17:42. 
643STJ. REsp 1433470/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/05/2014,  DJe 22/05/2014. Disponível em: 
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registrada e, já que a parte não demonstrou erro não intencional antes de efetuar o registro, 

nem que foi induzido a erro, manteve-se o estado de filiação.  

Outro julgamento que se destaca é o caso do conflito entre manter o estado de 

filiação protegendo o filho (princípio do maior interesse da criança) e a anulação do 

registro de nascimento, alegando vício de consentimento. No REsp 1229044/SC
644

 (em 

anexo) o pai sempre soube que não era pai biológico do filho, e mesmo assim o registrou. 

O pedido do pai para anular o registro foi improcedente tendo como elemento norteador da 

decisão o princípio do maior interesse da criança e por não ter havido vício de 

consentimento. Desse modo, o STJ fez prevalecer o estado de filiação.  

Em situação parecida, o pai tentou desconstituir a paternidade da filha que 

reconheceu, espontaneamente. Porém, à época do reconhecimento, já existiam as dúvidas 

referentes à paternidade e, mesmo assim, ele registrou a filha como sua. Deste modo, para 

que não prejudicasse psicologicamente a filha e também por ter uma filiação socioafetiva 

formada, o STJ manteve a filiação descrita no registro (REsp 1244957/SC
645

 anexo). 

Existe também a possibilidade de propositura de ação vindicatória de filho, a ser 

proposta pelo suposto pai biológico visando proteger o vínculo jurídico da filiação contra o 

registro anterior. Nessa situação, Flávio Tartuce defende a possibilidade da demanda, mas 

aponta o problema da questão da realidade socioafetiva. Por meio da ação vindicatória de 

filho, o suposto pai, figura como autor da demanda em face do suposto filho e do terceiro 

que consta no registro, tendo como fundamento jurídico o Art. 1604 e o Art. 1615, ambos 

do Código Civil. Essa possibilidade surge para que o pai biológico tente impedir o 

estabelecimento de vínculo socioafetivo.
646
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Qualquer que seja a forma de desfazimento de vínculo de filiação, conforme 

preceitua o Art. 113 da Lei n. 6.015 de 1973 (renumerado do Art. 114 da Lei n. 6.216 de 

1975), o vínculo deve ser desfeito por meio de ação: “Art. 113. As questões de filiação 

legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de 

assento.”
647

  

Ainda com relação ao reconhecimento de filho nascido fora do casamento, dispõe 

o Art. 1.614 que, caso ele seja maior, o reconhecimento depende de seu consentimento e, 

se reconhecido ainda menor, pode ele impugnar o reconhecimento em até quatro anos, ao 

atingir a maioridade, ou se vier a ser emancipado.
648

 Analisando esse dispositivo, 

Valdemar P. da Luz entende que esse direito de impugnação dentro de quatro anos do 

reconhecimento não pode ser aplicado ao filho havido na constância do casamento nem 

àquele que, tido fora do casamento, tenha ingressado com ação de investigação de 

paternidade e anulação de registro.
649

  

Acrescenta, ainda, que a leitura que o STJ faz do Art. 1614, qual seja, a 

decadência “(...) no prazo de quatro anos, não atinge o direito do filho legítimo ou 

legitimado, nem do filho natural que pleiteie a investigação de paternidade e a anulação do 

registro com base na falsidade deste.”
650

 Portanto, para esses, a ação é imprescritível, não 

há prazo para o reconhecimento do estado filial quando fundado em falsidade de 

registro.
651

  

É o que pode ser observado do julgamento do AgRg no Ag 853.665/GO
652

 – em 

anexo. Dispõe este que a regra de quatro anos para impugnação do reconhecimento da 

paternidade constante do registro civil só é aplicável ao filho natural que pretenda afastar a 

paternidade por mero ato de vontade, para desconstituir o reconhecimento, sem constituir 

uma nova relação.  

                                                             
647 BRASI. Lei n. LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 – Lei de Registros Públicos. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6015compilada.htm, acesso em 03 de fevereiro de 2015, às 

15:18. 
648 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 20 de fevereiro de 2015, às 10:25. 
649 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 193. 
650 Idem, ibidem, p. 211. 
651 Idem, ibidem, loc. cit. 
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Ou seja, se o objetivo é desfazer a filiação para constituir uma nova, essa ação é 

imprescritível, não há prazo. Porém, se for apenas para desconstituir a filiação, impugná-la, 

uma vez reconhecido, sem buscar estabelecer uma nova, aí o prazo é decadencial de quatro 

anos. No mesmo sentido são os REsp 745.884/RS
653

 (em anexo) e REsp 765.479/RJ
654

 (em 

anexo). 

Assim, a regra do prazo de quatro anos para impugnar o reconhecimento da 

paternidade é imposta ao filho perfilhado, filho natural, ou seja, ao filho nascido fora do 

casamento e posteriormente reconhecido, com o objetivo de afastar a paternidade 

estabelecida por mero ato de vontade, tão somente para desconstituir a paternidade, não 

visando constituir uma nova filiação, conforme expõe Valdemar P. da Luz.
655

 

Da leitura do Art. 1.614, Paulo Luiz Netto Lôbo entende que existem duas 

normas, ambas no sentido de demonstrar que “(...) o reconhecimento do estado de filiação 

não é imposição da natureza ou de exame de laboratório, pois admitem a liberdade de 

rejeitá-lo.”
656

 Sobre o assunto, o autor assim se coloca: 

A primeira norma faz depender a eficácia do reconhecimento ao 
consentimento do filho maior; se não consentir, a paternidade, ainda que 

biológica, não será admitida; a segunda norma faculta ao filho menor 

impugnar o reconhecimento da paternidade até quatro anos após adquirir 

a maioridade. Se o filho não quer o pai biológico, que não promoveu o 
registro após seu nascimento, pode rejeitá-lo no exercício de sua 

liberdade e autonomia. Assim sendo, permanecerá o registro do 

nascimento constando apenas o nome da mãe. Claro está que o artigo não 
se aplica contra o pai registral, se o filho foi concebido na constância do 

casamento ou da união estável, pois a declaração ao registro público do 

nascimento não se enquadra no conceito estrito de reconhecimento da 

paternidade.
657

 

Destaca-se, outrossim, que a adoção também é uma forma de se formar a filiação, 

ou seja, de trazer para o seio da família, alguém de fora, para se dar o tratamento jurídico 

de filho. O tema adoção já foi tratado no segundo capítulo deste trabalho, de modo que não 
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http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=REsp+765479&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&

l=10&i=10, acesso em 29 de fevereiro de 2016, às 18:10. 
655 LUZ, Valdemar P. da. op. cit., p. 212. 
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se irá aqui repetir a temática. Porém, será mencionada uma decisão que merece destaque. 

O caso foi de um filho que buscou desconstituir a adoção por meio de uma ação de 

investigação de paternidade e maternidade, cumulada com anulação de registro. O autor 

visava desconstituir a adoção para voltar à filiação biológica e, por consequência, ter 

direito de herança de seus pais biológicos. Todavia, o julgado decidiu pela improcedência 

do pedido, visto que a adoção é um ato irretratável, de modo que não pode ser 

desconstituída (Apelação Cível nº 0008721-98.2007.8.26.0323
658

 em anexo). 

Com relação aos meios de prova a serem utilizados nas ações de estado, em 

especial a de investigação de paternidade, tem-se a prova testemunhal e documental, de um 

modo geral. Porém, a mais eficaz, no sentido de se precisar quem seria o pai biológico, é o 

exame de DNA.  

Pode ocorrer no curso da ação de investigação de paternidade de o envolvido não 

querer se submeter ao exame de DNA, alegando, conforme esclarece Jorge S. Fujita, o 

direito à privacidade e à intangibilidade corporal e de não ser obrigado a produzir provas 

contra si mesmo. Por outro lado, o suposto filho pode persistir no pedido, já que tem 

direito à verdade com relação a sua filiação biológica.
659

 

Afirma Valdemar P. da Luz que nascem três correntes explicativas da 

possibilidade de recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA. A primeira 

delas no sentido de que é obrigatória a realização do exame, em especial quando este for o 

único meio de prova e sua recusa implicaria em presunção da verdade dos fatos; a segunda 

no sentido de que o investigado pode se recusar a proceder ao exame, todavia, sua negativa 

gera presunção da verdade dos fatos, independente do cotejo com as demais provas; e a 

terceira, que entende pela não obrigatoriedade, e esta negativa não implica em presunção 

da paternidade, mas apenas um elemento que poderá se reverter em desfavor do 

investigado, da análise com as demais provas.
660
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Sobre a recusa do pai em proceder à realização do exame, dispõe a Súmula 301 do 

STJ que “(...) em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de 

DNA induz a presunção juris tantum de paternidade.”
661

 

Com relação à súmula, Paulo Luiz Netto Lôbo tece uma crítica de que com ela 

atinge-se o direito material e ignora-se toda evolução sofrida no direito de família. 

Segundo o autor, a súmula parece partir da ideia de que a paternidade biológica deveria 

prevalecer sobre a socioafetiva. Assevera, ainda, que induz o réu a produzir prova contra si 

mesmo. Outra crítica que tece é que a súmula confunde investigação da paternidade com o 

direito da personalidade de conhecimento da origem genética.
662

 “Cria desnecessariamente 

mais uma presunção no direito de família: a da confissão ficta ou da paternidade não 

provada. Não faz referência às demais provas indiciárias, que contribuam para o 

convencimento do juiz.”
663

 Sobre esse dilema, esclarece:  

O paradigma do atual direito brasileiro é a paternidade de natureza 
socioafetiva, hipercomplexa e inclusiva, que pode ter origem biológica ou 

não biológica. A partir desse paradigma é que se deve pesquisar a 

verdade real, que pode ser diferente da que a origem genética indica 
(adoção, inseminação artificial heteróloga e posse de estado de 

filiação).
664

 

Ainda sobre a súmula, Valdemar P. da Luz entende que uma melhor leitura e 

aplicação da mesma seria no sentido de que ela gera presunção iuris tantum da paternidade 

ao investigado que se recusa a proceder ao exame de DNA, ou seja, deve haver uma prova 

indiciária mínima para que seja confirmada a paternidade, por exemplo, indícios de 

relacionamento da mãe do investigando com seu suposto pai biológico.
665

 

Cumpre destacar a existência da Lei n. 12.004 de 29 de julho de 2009, que trata da 

presunção da paternidade diante da recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de 

DNA, mencionando em seu Art. 2º.- ‘A’ - a admissão de todos os meios legais e morais de 
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prova, admitindo que a recusa do réu em se submeter ao exame de DNA gera a presunção 

da paternidade, mas esta deve ser apreciada diante do conjunto do contexto probatório.
666

 

Em recente decisão, o STJ veiculou a notícia de que a recusa imotivada dos 

herdeiros ao exame de DNA também gera a presunção relativa da paternidade. Na decisão, 

o ministro Villas Bôas Cueva afirmou que a súmula seria a aplicação direta do venire 

contra factum proprium, já que a não submissão dos herdeiros ao exame de DNA frustraria 

o reconhecimento da paternidade.
667

  

Desta forma, tanto a recusa do investigado quanto de seus herdeiros, à luz da Lei 

12.004/2009 e da Súmula 301 do STJ, em conjunto com outras provas carreadas nos autos, 

podem gerar a presunção da paternidade.  

Sobre a análise da recusa em cotejo com as demais provas, o STJ, no REsp 

1281664/SP
668

 (em anexo) determinou a anulação do processo desde a sentença, reabrindo-

se a instrução probatória. Isso porque, no processo de investigação de paternidade, não 

havia nenhuma outra prova que pudesse embasar a decisão para gerar ou não a presunção 

da paternidade. E, conforme já se viu acima, a presunção é relativa, devendo ser analisada 

de acordo com outras provas existentes no processo que, neste caso em concreto, não 

existiam.  

Muito embora o processo tenha sido anulado para a reabertura da fase probatória, 

pode-se perceber que não cabe ao suposto pai simplesmente recusar-se em fazer o exame e 

já ser deferido ou negado o pedido de paternidade. Deve haver nos autos outras provas que 

possam conduzir o juiz a sua livre decisão motivada. 

Outra questão que deve ser tratada é a da relativização da coisa julgada nas ações 

de investigação de paternidade. Antes do surgimento do exame de DNA, a questão da 

prova ocorria por meio de exames de sangue e prova testemunhal. Assim, alguns pedidos 

de investigação de paternidade podem ter sido julgados improcedentes, fazendo coisa 
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julgada. Contudo, com o surgimento do exame de DNA, muitas pessoas pleitearam a 

relativização da coisa julgada para que o direito material prevalecesse sobre o aspecto 

processual.  

A relativização da coisa julgada nas demandas de investigação de paternidade tem 

dado espaço para a verdadeira declaração do pai incógnito, aplicando-se o princípio do 

melhor interesse da criança.
669

 “Atualmente, aplica-se esse princípio como padrão, 

porquanto se consideram as necessidades da criança em detrimento dos interesses de seus 

pais, mediante análise do caso concreto.”
670

  

Segundo entendimento de Belmiro Pedro Welter, esta relativização tem ocorrido 

com base nos “(...) princípios constitucionais da igualdade entre a filiação biológica e 

socioafetiva, da proteção integral e absoluta dos interesses dos filhos, do afeto, da 

proporcionalidade , da cidadania e da dignidade da pessoa humana.”
671

 

Afirma Jorge S. Fujita que a relativização da coisa julgada seria cabível quando já 

ultrapassado o lapso temporal de dois anos para a propositura da ação rescisória, se caberia 

ou não tal medida com o objetivo de anular a sentença transitada em julgado.
672

 Em sua 

opinião, a coisa julgada traz uma segurança jurídica que deve ser mantida nas relações 

jurídicas, porém, deve ser relativizada para que se dê prevalência à verdade real quando se 

tratar de ações de estado.
673

 

Na concepção de Belmiro Pedro Welter, a relativização deve ser compreendida de 

duas maneiras: “(...) a primeira, a mutabilidade da coisa julgada, quando o filho não tiver 

um pai jurídico (biológico ou afetivo); a segunda, a imutabilidade da coisa julgada, se o 

filho tiver um pai jurídico.”
674
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Ou seja, a possibilidade de relativização da coisa julgada pode ocorrer em 

benefício do filho, para lhe dar um pai. Se o suposto filho ingressou com a ação de 

investigação de paternidade em face de seu suposto pai e não tenha sido utilizado o 

procedimento do exame de DNA à época, pode esta ser relativizada para que, na demanda 

atual, seja realizado o exame e aferida a paternidade. Todavia, esta demanda deve ser 

utilizada caso não haja um pai registral. Entende Belmiro Pedro Welter que se o filho já 

tiver um pai jurídico, não é possível essa relativização, podendo, deste modo, ajuizar ação 

declaratória para conhecer sua ancestralidade genética.
675

  

Não coadunando desta ideia, entende-se, neste trabalho que o direito à verdade 

real da filiação é um direito da personalidade, de cunho personalíssimo, tendo o filho a 

possibilidade de investigar e saber sua filiação biológica, em detrimento da socioafetiva.  

Cumpre destacar que a matéria relativização da coisa julgada nas demandas de 

investigação de paternidade, visando unir as partes por vínculos biológicos, foi matéria de 

repercussão geral no Supremo Tribunal Federal - RE 363889
676

 (em anexo). Entende a 

corte que deve prevalecer o direito à busca da identidade genética, como ação de estado e 

por ser um direito da personalidade. No caso em comento, não pode a parte ser prejudicada 

para ter um vínculo de paternidade porque, beneficiária da justiça gratuita, não teve 

condições de pagar a realização do exame de DNA. Conforme mencionado, não pode o 

óbice processual se sobrepor ao direito fundamental da busca da identidade genética.  

No que tange aos direitos do reconhecimento da filiação, esclarece José Luiz 

Gavião de Almeida que o primeiro direito decorrente da condição de ser filho é a 

possibilidade de seu reconhecimento, ou seja, ato pelo qual se estabelece, juridicamente, o 

vínculo entre pai/mãe e filho.
677

 Surge, ainda, o direito de uso do nome da família, o 
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patronímico, direito aos alimentos, à sucessão
678

 e, em decorrência do poder familiar, 

surgem também os direitos de guarda, educação e criação.
679

  

Na França, como já mencionado neste trabalho, o Art. 310 afirma que a filiação, 

uma vez estabelecida, traz os mesmos direitos e deveres dos filhos com os pais, 

ingressando na família de cada um. Ela é reconhecida legalmente para que surjam seus 

efeitos, de forma voluntária ou por posse de estado, como consta no Art. 310-1. Outrossim, 

dispõe o Art. 310-3 que a prova da filiação se dá pelo ato do nascimento da criança, por ato 

de reconhecimento ou por ato de notoriedade constante da posse de estado, admitindo-se 

todo meio de prova nas ações de filiação. As presunções de paternidade também existem 

no Direito Francês, admitindo-se provas para afastá-las, como determina o Art. 311.
680

 

No capítulo seguinte serão tratados os efeitos dessas mudanças no tema central do 

trabalho, a filiação, e demonstrar-se-á a atual possibilidade de se admitir, de forma 

simultânea, a filiação biológica e socioafetiva com a denominada multiparentalidade.  

3.1 CONCLUSÃO 

O filho nascido de uma relação matrimonial tem o reconhecimento da filiação de 

forma automática, com a presunção estabelecida em lei, mas o que nasce fora dessa relação 

precisa ser reconhecido, quer por ato voluntário, quer por ato judicial.  

Verifica-se que o pai pode contestar a paternidade do filho, conforme disciplina o 

Art. 1601 do Código Civil e esta ação é imprescritível. É a ação negatória de paternidade 

ou ação de impugnação de paternidade. Todavia, se o pai sabia que não era pai biológico, 

mas mesmo assim registrou o filho como seu, sua declaração de vontade se torna 

irretratável. Tal ação é personalíssima, não podendo ser transmitida a outras pessoas da 

                                                             
678 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. O novo estatuto da filiação. In: BITTAR, Carlos Alberto. O direito de 

família e a constituição de 1988. op. cit., p. 163. 
679 Idem, ibidem, p. 164. 
680 Tradução livre do texto: “Article 310 - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les 

mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de 

chacun d'eux.”. “Article 310-1 -  La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II 
du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par 

un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent 

titre.” “Article 310-3 - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance 

ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre 

III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de 

l'action.” “Article 311 - La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois 

centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est 

présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de 

l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.” CODE CIVIL. op. cit., loc. cit. 



171 

 

família, em regra (já que foi apresentado neste trabalho uma situação excepcional). O pai 

também pode se valer da ação vindicatória de paternidade, contra o registro em nome de 

terceiro, para provar ser o pai biológico de determinada pessoa. Porém, cumpre ressaltar 

que ele deverá tentar desconstituir o vínculo socioafetivo que possa haver entre o pai 

registral e o filho.  

O filho, por sua vez, pode intentar as ações de investigação de paternidade, de 

maternidade e a de origem genética. A mãe também, em casos de falsidade do termo de 

nascimento, pode contestar a maternidade ali presente.  

Uma vez reconhecido o filho, o ato é irrevogável, salvo se o reconhecimento 

tenha ocorrido com vício de erro ou falsidade. Pode também o filho impugnar o 

reconhecimento da paternidade em até quatro anos, ao atingir a maioridade, já que o 

reconhecimento de filho fora do casamento depende de seu consentimento (quando maior 

de idade).  

Ou seja, existem diversas ações que visam proteger o filho a fim de que lhe possa 

ser dado um pai – seja ele biológico ou socioafetivo, ou uma mãe. Da mesma forma, se a 

filiação foi estabelecida com base em um erro ou falsidade, também se admite a proteção 

do pai enganado para desfazer tal vínculo.  
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4 DA MULTIPARENTALIDADE: CONCEITO E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO RECONHECIMENTO 

Neste momento, o trabalho desenvolverá a temática da multiparentalidade 

propriamente dita, trazendo seu conceito, o seu reconhecimento jurídico em situações 

atuais e vários casos em concreto que demonstram a compatibilidade do ordenamento 

jurídico pátrio com essa nova leitura da filiação biológica concomitante com a 

socioafetiva. 

Assim, quando se pensa nos novos rumos tomados pelo Direito de Família, é de se 

ressaltar que situações chegam e que não há uma adequação, uma modulagem ‘pronta’ 

para todas os modelos que estão surgindo e, por outro lado, não se pode admitir um 

retrocesso ao que já foi alcançado. Sobre o ‘novo’ que surge, Luiz Edson Fachin afirma 

que “(...) envolve, por certo, rompimento e superação. Novas famílias, novo Direito, novos 

filhos, novos princípios.”
681

 

Neste contexto, é possível vislumbrar-se a coexistência de parentalidades, 

flexibilizando a certeza de que apenas uma é exclusiva e certa, ainda mais quando as 

próprias partes envolvidas pretendem o reconhecimento da paternidade biológica e 

socioafetiva de modo concomitante, ou ainda, quando se pensa em proteger o filho (tendo 

por base o princípio do melhor interesse, o da proteção integral e a igualdade jurídica entre 

os filhos). Se na situação fática o ‘pai socioafetivo’, embora ainda não reconhecido, dá a 

qualificação de filho àquele ente familiar, como a lei, que tem conteúdo aberto e não 

admite o retrocesso de situações em que se ampliam direitos, não reconhece a dupla 

paternidade/maternidade?  

Neste sentido entendem Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima Rodrigues 

que a multiparentalidade surge em um contexto de liberdade de constituição de famílias 

recompostas, na qual convivem múltiplas figuras parentais advindas tanto da filiação 

biológica como da socioafetiva, de maneira concomitante.
682

 Afirmam que a 

multiparentalidade contempla o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

bem como o da proteção integral, de modo que, ignorar tal fenômeno representaria “(...) 

agressão a direitos fundamentais da criança e do adolescente, por lhes suprimir 
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convivência familiar, assistência moral e material em relação àqueles que se 

responsabilizam faticamente pela prática de condutas típicas da tríade criar, educar e 

assistir.”
683

  

Em verdade, não existe nenhum impeditivo legal para o reconhecimento da 

declaração da multiparentalidade. Aliás, a multiparentalidade vem reconhecer 

juridicamente situações que já existem de forma fática. Não pode o Direito negar tal 

reconhecimento diante de tudo que foi exposto até o presente momento, de toda evolução 

aqui estudada.  

Aliás, um caso envolvendo a prevalência da paternidade socioafetiva e biológica 

chegou ao STF para analisar se havia ou não a prevalência de alguma delas (julgado em 

anexo).
684

 No caso, a autora da demanda foi registrada no nome de seus avós. Ao descobrir 

tal fato, ingressou com a ação para anular o registro e fazer constar os pais biológicos. O 

pedido foi julgado procedente, tanto em primeira como em segunda instância, bem como 

no STJ. Foi interposto recurso ao STF alegando afronta ao Art. 226, caput da CF.
685

  

Todavia, em decisão de 29 de outubro de 2015, o recurso foi desprovido, tendo 

sido negado seu seguimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da orientação 

firmada pelo STF. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no 

recurso extraordinário (publicação divulgada em 04/11/2015). A decisão foi agravada e o 

agravo desprovido (24/11/2015). Na sequência, foram interpostos embargos de declaração 

e o inteiro teor do acórdão que negou provimento aos embargos foi publicado no dia 11 de 

março de 2016.
686

  

No caso acima prevaleceu a verdade real, já que o registro público, aqui, sofre de 

uma nulidade. Todavia, em situações outras (que não sejam do registro pelos avós como se 
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pais fossem), analisando situações fáticas envolvendo esse conflito de prevalência ou não 

de uma paternidade sobre outra, é que se verificou a possibilidade concreta de que tais 

paternidades podem coexistir, sem que uma exclua a outra.  

Por conta da coexistência das parentalidades surge a denominada 

multiparentalidade – também conhecida por pluriparentalidade. Sobre seu conceito, 

Maurício Bunazar afirma que a multiparentalidade é a “(...) possibilidade de uma pessoa 

possuir mais de um vínculo parental materno e/ou paterno ao mesmo tempo”.
687

 Rodrigo 

da Cunha Pereira assim conceitua família multiparental: 

É a família que tem múltiplos pais/mães, isto é, mais de um pai e/ou mais 
de uma mãe. Geralmente, a multiparentalidade se dá em razão de 

constituições de novos vínculos conjugais, em que padrastos e madrastas 

assumem e exercem as funções de pais biológicos e/ou registrais, ou em 
substituição a eles e também em casos de inseminação artificial com 

material genético de terceiros. É o mesmo que família pluriparental.
688

 

Neste sentido, entende Maria Rita de Holanda Silva Oliveira que o critério 

biológico não exclui o socioafetivo, podendo haver uma combinação dos critérios, em 

especial quando se tratar do exercício de autodeterminação das partes envolvidas, de modo 

que pode haver a participação de três pessoas que colimam rumo a um mesmo interesse de 

exercício da paternidade e maternidade, por meio de conduta voluntária declarada.
689

 Neste 

contexto, afirma a autora que “(...) a multiparentalidade já é um tema debatido em sede das 

famílias recompostas, considerando a liberdade de constituição familiar.”
690

  

Conforme aponta Cristiano Chaves de Farias, o argumento utilizado pelos 

defensores da multiparentalidade seria o de que a “(...) filiação socioafetiva não pode 

eliminar a possibilidade de filiação biológica porque se tratam de critérios diferentes e, em 

razão disso, podem coexistir simultaneamente.”
691

 

Ou seja, a multiparentalidade é um fenômeno jurisprudencial e doutrinário, 

advindo de uma interpretação conforme, integrativa e expansiva, que permite o 

reconhecimento de mais de um pai ou mãe a uma mesma pessoa, de modo que conste em 
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seu registro de nascimento as consequências desse reconhecimento – alteração de nome, 

inclusão de outro pai ou mãe, inclusão de outros avós. Já que não existe essa prevalência 

de uma paternidade ou parentalidade sobre a outra (biológica ou socioafetiva) e pensando 

em um melhor interesse da criança (ou do filho), bem como a igualdade jurídica que deve 

haver entre todos os filhos, fazendo uma interpretação do ordenamento em que se visa 

consagrar tais realidades fáticas e, não havendo nenhuma incompatibilidade ou 

impedimento para tais reconhecimentos é que os operadores do Direito têm se debruçado 

sobre o tema e admitido o fenômeno da multiparentalidade como consequência dessa nova 

ordem familiar – não discriminatória, inclusiva, formada por famílias recompostas e 

buscando a realização pessoal de seus membros.  

Todavia, esse reconhecimento que hoje vem sendo admitido, encontrou (e ainda 

encontra) resistência em sua aceitação, de modo que Christiano Cassettari destaca que os 

primeiros julgados sobre o tema eram no sentido de ser impossível o pedido de se ter dois 

pais ou duas mães.
692

 

José Fernando Simão vê com ressalva a possibilidade da multiparentalidade. Ele 

destaca, de forma acertada, que a multiparentalidade não é regra, devendo ser usada em 

situação de exceção. Para ele, nos novos arranjos familiares, uma única pessoa exerce a 

função materna e outra a paterna, sem que necessariamente a ruptura conjugal importe em 

ruptura do exercício da parentalidade. Todavia, em sua opinião, uma criança criada por um 

pai socioafetivo, sem nunca ter visto o seu ascendente biológico, não tem dois pais, mas 

um pai e um ascendente biológico (que não é seu pai). Entende que a multiparentalidade é 

exceção e deve ser pensada no interesse do filho.
693

  

Em sentido contrário entendeu o STJ (em fevereiro de 2016) no julgamento do 

REsp n. 1417598. Os filhos, com mais de 40 anos de idade, tinham como pai registral o pai 

socioafetivo que os reconheceu voluntariamente, por escritura pública, mesmo sabendo não 

ser pai biológico. Os filhos ingressaram com ação de investigação de paternidade com 

anulação de registro para que se constasse o nome do pai biológico em suas certidões de 

nascimento. O pedido foi procedente em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça 

negou a alteração do registro, mesmo com o reconhecimento da paternidade biológica. Ou 

                                                             
692 CASSETARI, Christiano. op. cit., p. 148. 
693 SIMÃO, José Fernando. Que 2016 venha com as decisões do STF necessárias ao Direito de Família. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-dez-13/2016-venha-decisoes-necessarias-direito-familia, 

acesso em 16 de março de 2016, às 19:55. 
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seja, reconheceu-se a paternidade, sem se alterar o registro dos filhos. Como não se pode 

haver qualificações discriminatórias com relação à filiação, à luz do Art. 1596 do Código 

Civil e, como um dos direitos da filiação é o tratamento de filho após seu reconhecimento, 

foi que o STJ determinou a alteração do registro para que se fizesse constar a paternidade 

biológica, já que tal alteração é uma consequência lógica do reconhecimento (julgado 

anexo).
694

 

Defende-se também, nesse trabalho, a multiparentalidade como uma forma de 

exceção, mas que deve ser estabelecida quando, no caso em concreto, o filho buscar o 

reconhecimento judicial dessa sua realidade. Fazendo uma análise contrária, em que em 

um novo arranjo familiar o filho tenha um pai ou mãe biológico, que exerce sua função, 

mas que, por conta de uma nova reorganização familiar esse filho possua um pai/mãe 

socioafetivo que exerça também esse papel em sua vida, e este queira o reconhecimento 

dessa parentalidade, que espelha a verdade real de seu estado de filiação, não se vislumbra 

aqui uma situação de impedimento para essa declaração. É claro que situações existem em 

que não se verificará, no caso concreto, esse duplo exercício, mas se ele faticamente 

existir, entende-se pelo seu reconhecimento.  

Pode-se citar como exemplo dessa resistência mencionada, um caso do TJ/RS
695

  

no qual estabeleceu-se que ninguém pode ser filho de dois pais e, como os efeitos eram 

meramente patrimoniais, não se admitiu rever a paternidade registral (em anexo). 

Em outra situação, (julgado anexo), o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 

analisar o conflito da paternidade registral (socioafetiva) com a biológica, determinou a 

prevalência da biológica. Isso porque, no caso em concreto, quando o pai socioafetivo 

(registral) ficou sabendo que não era o pai biológico, afastou-se da filha, oportunidade em 

que se formou o vínculo de afeto com o pai biológico e sua família.
696

  

                                                             
694 STJ. REsp 1417598/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/12/2015, DJe 18/02/2016. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=REsp+1417598&b=

ACOR, acesso em 17 de março de 2016, às 10:03.  
695 TJ/RS. Apelação Cível Nº 70027112192, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 02/04/2009. Disponível em: 255 
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696 TJ/SP. Apelação Cível n° 604.980.4/0-00. Comarca de Dracena. Julgado pela Quinta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 07 de outubro de 2009. Disponível em: 
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Já foi demonstrado nesse trabalho, em momentos anteriores, julgados que 

expressam a prevalência da paternidade biológica ou da paternidade afetiva. O que se 

pretende, nessa fase, é demonstrar a evolução sofrida, permitindo-se a coexistência das 

várias parentalidades, ensejando a denominada multiparentalidade.  

A multiparentalidade surge não só da coexistência da parentalidade socioafetiva 

com a biológica, mas também da adoção e inseminação heteróloga por casais 

homossexuais, adoção à brasileira em que posteriormente se busca a filiação biológica, a 

filiação advinda da posse de estado de filho (quando o filho de criação, por exemplo, busca 

o reconhecimento dessa dupla parentalidade). 

Explica o Christiano Cassettari que a dupla maternidade ou paternidade começou 

a existir a partir dos pedidos de adoção conjunta para casais do mesmo sexo.
697

  

Na mesma linha, Heloísa Helena Barboza assevera que a possibilidade de dupla 

paternidade pode decorrer, por exemplo, das inseminações heterólogas – em que se terá 

uma paternidade jurídica e outra biológica (a ser ocultada).
698

 Porém, afirma que a 

possibilidade de dupla paternidade não é algo inédito no ordenamento jurídico brasileiro, já 

que se faz “(...) presente nos casos de legitimação adotiva e adoção, afastados os inúmeros 

casos em que se manteve, por força da lei, a paternidade jurídica em nome da ‘paz 

doméstica’, quando verificado o adultério.”
699

 Por opção legislativa prevalece, nesses 

casos, a paternidade civil sobre a biológica, ressalvados os impedimentos para o 

casamento.
700

 

Também pode gerar multiparentalidade as filiações em famílias recompostas nas 

quais, por exemplo, a mãe se divorcia, vai viver em união estável ou casamento com outra 

pessoa, que por sua vez, acolhe esses filhos como se seus fossem. Aqui existe o tratamento 

fático de filiação socioafetiva que precisa do reconhecimento jurídico para que possa ter 

seus efeitos legais.  

Com relação à necessidade de sistematização sobre a matéria, vale lembrar o 

posicionamento de Mário Luiz Delgado no que tange à sistematização de normas jurídicas 

em um código: 

                                                             
697 CASSETARI, Christiano. op. cit., p. 152. 
698 BARBOZA, Heloísa Helena. Direito à identidade genética. op. cit., p. 380. 
699 Idem, ibidem, p. 381. 
700 Idem, ibidem, loc. cit. 
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A discussão sobre a sistematização das normas jurídicas sob a forma de 

um código, ademais, guarda relação com o próprio conceito de sistema. O 

código normalmente apresenta as suas disposições repartidas de forma 
criteriosa e ordenadas de acordo com um plano preestabelecido 

(sistemático), fruto de esforço de natureza eminentemente científica. Isso 

representou uma mudança profunda no modo de formalização do direito, 

influenciando o desenvolvimento de uma nova tecnologia jurídica: a 
técnica legislativa. A partir daí, a norma jurídica positiva passa a ser 

geral e abstrata e não mais casuística, ditada para os casos concretos. As 

técnicas de elaboração legislativa modernas constituem, portanto, herança 
direta do processo de codificação.

701
 

O Código Civil atual é de normatividade aberta, deixando muitas lacunas na parte 

da filiação. Ainda se enfrenta a questão da falta de normas para alguns casos em concreto, 

mas também seria impossível pensar que o legislador pudesse sistematizar todas as 

situações fáticas. Impossível porque estas, em especial no campo do direito de família, são 

muito dinâmicas. A cada momento novas formas de família vão surgindo e aqui, talvez, 

uma modulagem mais aberta e inclusiva consiga recepcionar todos os modelos. Porém, sob 

o aspecto da filiação, precisa-se avançar um pouco mais no campo da sistematização para 

que se possa ter uma maior segurança jurídica no sentido de se reconhecer direitos aos 

filhos, frutos da multiparentalidade. Desta forma, a doutrina passa a ter uma função social 

de “(...) fornecer parâmetros racionais de decisão, permitindo a evolução do sistema 

jurídico.”
702

 

Um problema por vezes apontado em decisões que julgam improcedentes os 

pedidos de multiparentalidade é a questão da Lei de Registros Públicos, em especial os 

princípios da legalidade, tipicidade e especialidade. Todavia, tais princípios devem ser 

relativizados nesse caso, de modo a compatibilizar com princípios constitucionais – não 

discriminação, proibição de designações discriminatórias na filiação e princípio da 

dignidade da pessoa humana. Deve-se levar em conta os princípios informadores do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – proteção integral e melhor interesse da criança, que 

devem se sobrepor na formação dos vínculos familiares e nos vínculos de filiação. Com 

base nessa interpretação sistêmica é que se pode reconhecer o fenômeno da 

multiparentalidade.  

                                                             
701 DELGADO, Mário Luiz. Código Civil e codificação. In: CASSETTARI, Christiano. (coord). VIANA, 

Rui Geraldo Camargo de. (orient.) 10 anos de vigência do Código Civil de 2002: estudos em homenagem ao 

professor Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 73. 
702 BUNAZAR, Maurício. Pelas portas de Villela: Um ensaio sobre a pluriparentalidade como realidade 

sociojurídica. op. cit., loc. cit. 
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No mesmo sentido, dessa interpretação sistêmica da Lei de Registros Públicos em 

conformidade com a Constituição e outras leis – em especial o ECA, Roberto Ribeiro 

Soares de Carvalho entende ser possível fazer constar na certidão de nascimento da criança 

o nome de dois pais, concretizando o princípio do melhor interesse da criança, juntamente 

com o da dignidade da pessoa humana, solidariedade, afetividade, paternidade responsável 

e outros.
703

 Entende que só pode ser viável tal interpretação para se admitir o 

reconhecimento, quando for benéfico à criança.
704

 

Desta forma, “(...) o registro não pode ser um óbice para sua efetivação, 

considerando que sua função é refletir a verdade real; e, se a verdade real concretiza-se no 

fato de várias pessoas exercerem funções paternais na vida dos filhos, o registro deve 

refletir essa realidade.”
705

 

Com relação ainda ao registro, o TJ/MT, por meio do Provimento n. 54/2014
706

 – 

CGJ, regulamentou os procedimentos do registro de nascimento homoparental. Na 

elaboração do provimento levou-se em conta a proteção dada à família pela Constituição 

Federal em seu Art. 226, a ampliação do conceito de família e o princípio da igualdade da 

filiação calcado na afetividade e dignidade da pessoa humana. Afirmou, ainda, que a 

duplicidade de pais ou mães não constitui óbice registrário – tanto que se permite a 

alteração do registro quando da adoção por casais homoafetivos e, com o intuito de 

uniformizar os procedimentos do registro de nascimento homoparental, permitiu que 

(...) o assento de nascimento decorrente da homoparentalidade, biológica 

ou por adoção, será inscrito no Livro A, observada a legislação vigente, 
no que for pertinente, com a adequação para que constem os nomes dos 

pais ou das mães, bem como de seus respectivos avós, sem distinção se 

paternos ou maternos, sem descurar dos seguintes documentos 

fundamentais: I – declaração de nascido vivo – DNV; II – certidão de 
casamento, de conversão de união estável em casamento ou escritura 

pública de união estável;  

                                                             
703 CARVALHO, Roberto Ribeiro Soares de. A possibilidade de registro de dois pais na certidão de 

nascimento da criança: Uma reflexão civil-constitucional. Disponível em: 
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704 Idem, ibidem, loc. cit. 
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Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 53. 
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8.2.18.1 Na homoparentalidade biológica também será exigido: I – termo 

de consentimento, por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida; II – declaração do centro de reprodução humana.  

8.2.18.2 Na homoparentalidade por adoção será exigido ainda o mandado 

judicial que determina a alteração do registro de nascimento.
707

 

Ainda com relação ao registro espelhar essa verdade real, em decisão recente do 

STJ, foi admitida a alteração do nome do filho com o intuito de suprimir o patronímico do 

pai, tendo em vista o abandono afetivo sofrido pelo filho durante sua infância (em 

anexo).
708

  

Percebe-se, no caso acima, uma flexibilização no registro para que se possa 

adequar a realidade social do filho que, por conta do abandono sofrido, não deseja carregar 

o nome de seu pai aposto ao seu. A paternidade foi mantida no registro, alterando-se 

apenas o nome do filho. A corte admitiu certa flexibilidade com relação à alteração do 

nome, em especial quando se trata de justo motivo expresso no Art. 57 da Lei de Registros 

Públicos.
 709

 Cita o acórdão alguns exemplos de possibilidade de alterações em alguns 

casos: 

(i) inclusão do patronímico de companheiro (REsp 1206656/GO, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, DJe 11/12/2012);  

(ii) acréscimo do patronímico materno (REsp n.º 1256074/MG, Rel. 

Ministro Massami Uueda, Terceira Turma, DJe 28/08/2012);  

(iii) substituição do patronímico do pai pelo do padrasto (Ag n.º 

989812/SP, decisão monocrática, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJe 

Documento: 42624339 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 
4 de 10, Superior Tribunal de Justiça 07/03/2008;  

(iv) inclusão do patronímico do padrasto (REsp 538187/RJ, Rel. Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 22/11/2000);  

(v) alteração da ordem dos apelidos de família (REsp n.º 1323677/MA, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/02/2011);  

(vi) inclusão do nome de solteira da genitora, adotado após o divórcio 

(REsp n.º 1041751, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 
DJe03/09/2009).

710 

Em outra situação, concernente à flexibilização do registro público para a 

adequação ao nome e verdade real (julgado em anexo), possibilitou à mãe, após o divórcio, 
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retificar na certidão de nascimento de seu filho, o seu nome, já que com o divórcio, deixou 

de usar o nome de casada.
711

  

No mesmo sentido o REsp n. 1.433.187 (anexo) garantiu a supressão do 

patronímico materno por conta de rompimentos de laços familiares e do princípio da 

autonomia da vontade. O STJ espelhou, novamente, a verdade real nos registros, com a 

possibilidade de supressão do sobrenome materno.
712

 

Diante das afirmações acima é que se entende haver a compatibilidade tácita, em 

uma visão sistêmica do ordenamento, da Lei de Registros Públicos para que se admita a 

inserção de mais de um pai ou mãe no registro de nascimento do filho, espelhando a 

verdade real dos fatos. Essa inclusão se coaduna com o que já foi afirmado nesse trabalho 

de que o rol das espécies de família é um rol exemplificativo, vedando-se a discriminação 

das pessoas, em especial a dos filhos, não existindo uma espécie de filiação que deva se 

sobrepor a outra, admitindo-se, desta forma, a adequação do registro de nascimento para 

que se faça constar a multiparentalidade existente nos casos em concreto.  

Aliás, é de se ressaltar que os artigos da Lei de Registros Públicos vêm sofrendo 

alterações por leis recentes, adaptando-os à realidade atual. É o exemplo da alteração da 

Lei de n. 12.662/2012, que trata da Declaração de Nascido Vivo emitida pelo Hospital, 

bem como da Lei n. 13.112 de 30 de março de 2015, que alterou o Art. 52, 1º. e 2º. da Lei 

de Registros Públicos, dando direito à mãe, isolada ou em conjunto ou com o pai, fazer a 

declaração de nascimento do filho.
713

 Até então, quem detinha esse direito era o pai e, na 

sua falta ou impedimento, a mãe. Essa alteração nada mais é do que um reflexo da 

necessidade de se possibilitar à mulher, mãe, a fazer a certidão de nascimento do filho, 

trazendo igualdade jurídica a ela, com relação ao pai. Recentemente, como já citado, o 

Provimento n. 52 do CNJ que regulamenta o registro sem a necessidade de autorizações 

judiciais para os casos de reprodução assistida.  
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Sobre essa alteração, explica Rodrigo da Cunha Pereira que o fenômeno da 

multiparentalidade revolucionou o sistema jurídico no que concerne à filiação, de modo 

que o registro civil, cuja finalidade é estampar a realidade civil das pessoas, foi adaptado 

por conta dos novos vínculos familiares, possibilitando a inclusão do nome do padrasto ou 

madrasta no assento do filho de seu cônjuge ou companheiro.
714

 

Entende Christiano Cassetari que depois de reconhecida a parentalidade 

socioafetiva, deve a mesma obrigatoriamente ser averbada no registro civil, nos assentos de 

nascimento, casamento e óbito para ganharem publicidade, com a consequente produção 

de seus efeitos legais. No mesmo sentido é o que informa o Art. 10, II do CC – deve ser 

feita a averbação no registro civil o ato que reconhece a filiação, seja judicial ou 

extrajudicial.
715

 

Explica o autor que não existe mais o problema com relação ao preenchimento do 

assento de nascimento, casamento ou óbito com mais de um pai ou uma mãe – 

multiparentalidade – uma vez que o Provimento nº. 2 do CNJ de 27 de abril de 2009
716

, 

substituído pelo de nº. 3 de 17 de novembro de 2009,
717

 padronizou em todo o país as 

certidões, substituindo os campos ‘pai e mãe’ por filiação e os dos avós paternos e 

maternos por ‘avós’.
718

 

A doutrina notarial afirma que “(...) o retrato da vida civil de qualquer cidadão, no 

que tange ao seu estado de filiação, tem repositório nas Serventias Extrajudiciais de 

Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentadas pela Lei Federal nº 6.015/73 (...)”.
719

 

Deste modo, qualquer alteração no registro deve ser feita por meio de averbação, conforme 
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dispõe o próprio Art. 10 do Código Civil
720

. Trazendo isso para os casos de 

multiparentalidade, uma vez reconhecida, a averbação ocorrerá nos termos do Art. 97 da 

Lei de Registros Públicos
721

: “Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em 

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

de certidão ou documento legal e autêntico, com audiência do Ministério Público.”
722

  

Explicam os juristas que mesmo sendo uma sentença que declare a 

multiparentalidade, o oficial do registro deverá lançar, à margem do assento, mediante 

apresentação de mandado de averbação, os demais pais/mães no registro, sem nenhuma 

designação/adjetivação, como é feito nos casos de adoção homoafetiva. Assim, com os 

Provimentos nº. 2 e 3 do CNJ, que substitui ‘pai’ e ‘mãe’ por ‘filiação’, criou-se um 

modelo ideal para a multiparentalidade dentro dos registros das pessoas naturais.
723

  

Desta feita, uma vez reconhecida a multiparentalidade – quer seja em casos de 

famílias recompostas, inseminação por casais homossexuais, adoção por casais do mesmo 

sexo, filiação socioafetiva e biológica, deverá o juiz determinar a expedição de mandado 

de averbação ao cartório de registro civil para que no registro daquele filho conste a 

verdade real da filiação. 

É o que se pode observar na certidão de nascimento de Elizabeth Haimenis,  

anexada nesse trabalho. Fruto de uma família recomposta em que sua mãe biológica 

faleceu e seu pai casou-se novamente, ela teve o reconhecimento na justiça de poder ter o 

nome das duas mães em sua certidão de nascimento.
724

  

Explica Luiz Edson Fachin: “Há um vazio na doutrina civilística que vai do 

desconhecimento à rejeição de novas ideias, e quando tênues construções metodológicas se 

avizinham das atividades de estudo, a técnica engessada das fórmulas acabadas torna a 

tentativa um tema perdido no ar.”
725
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De fato, para se evitar o risco da rejeição do reconhecimento da dupla filiação – 

biológica e socioafetiva – de forma concomitante, gerando a multiparentalidade, é que a 

mesma precisa ser sistematizada.  

Destaca Jones Figueirêdo Alves: “Em termos de dupla paternidade, temos ainda 

uma socioafetividade paternal, na hipótese, a bom exemplo da relação enteado-padrasto, 

aquele havido como filho afetivo e este último como um segundo pai, estabelecendo-se, a 

todo rigor, uma dupla paternidade fática.”
726

 Ou seja, como já citado acima, essa relação 

enteado-padrasto, advinda de famílias recompostas, deve ser reconhecida como forma de 

garantir direitos, caso o padrasto trate seu enteado como filho.  

Sobre a questão de tempo no fenômeno da multiparentalidade, destacam Ana 

Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues que, analisando sob outro 

aspecto, os pais não são simultâneos, mas temporais. “Cada um ocupou a função da 

paternidade em relação ao autor em momentos diferentes de sua vida, sendo ambos 

imprescindíveis em seu processo de desenvolvimento.”
727

  

Discorda-se, aqui, da opinião de Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima 

Rodrigues, no sentido de que os pais podem exercer papéis de parentalidade em tempos 

distintos, como também podem exercê-lo de forma concomitante. A questão do exercício 

da parentalidade em momentos pontuais ocorreria em casos de morte de um dos genitores, 

em caso contrário, pode haver o exercício simultâneo.  

Em casos de morte, como por exemplo, da mãe biológica, pode-se afirmar que 

esta ocupou e exerceu seu papel de mãe. Com sua morte e a reestruturação da família, 

outra pessoa vem a exercer esse papel, a madrasta (ou padrasto). O mesmo ocorre com os 

divórcios ou separações dos pais. Durante a união do casal, pai e mãe desempenham um 

papel muito bem delineado. Mas, com a ruptura e a nova união, surge uma terceira pessoa 

que exercerá esse papel, quer auxiliando na educação do filho do companheira/esposa, de 

modo colaborativo com o pai ou mãe ou, até mesmo, em situações de abandono por parte 

do pai da criança, de forma colaborativa apenas com a mãe. Neste sentido: 

                                                             
726 ALVES, Jones Figueirêdo. A família no contexto da globalização e a socioafetividade como seu valor 

jurídico fundamental. In: CASSETTARI, Christiano. (coord). VIANA, Rui Geraldo Camargo de. (orient.) 10 

anos de vigência do Código Civil de 2002: estudos em homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus 

Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 549. 
727 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. op. cit., p. 182. 



185 

 

O fenômeno da multiparentalidade pode se revelar através da existência 

de pais temporais. Na hipótese de um pai falecer, deixando a função da 

paternidade em aberto, é possível uma nova vinculação com outro pai, 

sem que isso implique a necessária desvinculação com o pai anterior já 

falecido, criando a figura jurídica de pais temporais, que devem constar 

em histórico no registro de nascimento do filho.
728

  

Pode-se perceber, deste modo, que existe a possibilidade fática de coexistência de 

parentalidades exercidas por pessoas diversas em face de um mesmo filho, de modo a 

propiciar o reconhecimento jurídico da multiparentalidade.  

Ademais, pode-se observar que é possível a adaptação do registro público para 

atender a esse anseio social, tanto que já existem registros que revelam a existência da 

multiparentalidade, como é o caso da certidão de nascimento de Elizabeth Haimenis, 

anexada nesse trabalho. 

No item seguinte será realizado um agrupamento de casos de multiparentalidade 

pela proximidade existente entre as situações.  

4.1 CONCLUSÃO 

No contexto atual é possível vislumbrar a coexistência de parentalidades – a 

socioafetiva concomitante à biológica, em nome do princípio do melhor interesse do filho e 

o da proteção integral, quando, no caso em concreto, essa for a melhor solução. Surge 

então o fenômeno da multiparentalidade ou pluriparentalidade, qual seja, a possibilidade de 

se ter mais de um vínculo parental materno e/ou paterno, ao mesmo tempo. O 

reconhecimento no plano jurídico nada mais é do que o reflexo que acontece no plano 

fático, em especial no campo das famílias recompostas.  

Dos conflitos entre vínculos biológicos e socioafetivos é que se verificou a 

possibilidade de coexistência dessas espécies de parentalidade, nos casos em concreto. Um 

critério não exclui o outro, podendo haver a combinação dos mesmos, em especial quando 

todas as partes estão envolvidas no projeto parental. Não pode a ausência de lei ser um 

impeditivo para o reconhecimento da multiparentalidade.  
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Verificou-se a possibilidade de se ter esses vínculos parentais múltiplos 

adequando o registro de nascimento do filho a essa nova situação jurídica (inclusão de 

nomes familiares, dos novos pais e dos avós).  

Assim, por uma interpretação sistêmica do Código Civil, da Lei de Registros 

Públicos, do Estatuto da Criança e Adolescente, bem como da Constituição Federal é que 

se pode admitir a possibilidade da multiparentalidade no país. Cumpre destacar que nas 

famílias recompostas, a própria lei de registros públicos admite a inclusão do nome do 

padrasto ou madrasta ao do/a enteado/a. Para melhor estruturar as certidões de nascimento, 

o CNJ editou provimentos alterando o registro público para se constar ‘filiação’ e não mais 

‘pai e mãe’.  

4.2 DA SISTEMATIZAÇÃO DOS CASOS DE MULTIPARENTALIDADE 

Serão analisados alguns casos concretos ensejadores de multiparentalidade. Em 

um primeiro momento, serão mencionados casos de multimaternidade e, após, os de 

multipaternidade. Na sequência, será trazido um julgado que menciona a 

multiparentalidade no STJ, para então serem destacados alguns aspectos desses casos.  

4.2.1 Casos de multimaternidade 

Serão analisados aqui alguns julgados de multimaternidade. Da análise dos casos, 

pode-se observar que as situações que ensejaram tal fato foi a reprodução assistida por 

mulheres homossexuais e a adoção tanto por casais formados por duas mulheres como 

adoção por casal heterossexual, mantendo-se a mãe biológica. Ainda é fator ensejador de 

multimaternidade os novos arranjos familiares, mas dos casos vistos, a multimaternidade 

ocorreu porque a mãe biológica havia falecido e o pai teve um novo relacionamento, 

gerando a maternidade socioafetiva. Deste modo, serão analisadas situações em que o filho 

tem duas mães (casos de inseminação com doador anônimo), duas mães e um pai (casos de 

inseminação por casais de mulheres homossexuais, com atuação de um pai que faz parte do 

projeto parental), três mães (adoção de crianças por casal homossexual com a manutenção 

da mãe biológica), duas mães e um pai (adoção por casal heterossexual com a manutenção 

da filiação biológica ou pelo falecimento da mãe biológica e nova união do pai). 

Deste modo, em 2012, da relação de pessoas do mesmo sexo (duas mulheres), 

surgiu o primeiro caso de dupla maternidade por inseminação, em São Paulo.  O casal 

buscava, por meio de ação declaratória de filiação, a inclusão de uma das mães no registro 
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dos filhos. Isso porque os gêmeos foram fruto de inseminação artificial in vitro, com 

doador anônimo, e foram registrados em nome de apenas uma das mães (a que gerou as 

crianças). Pleitearam a declaração de filiação com relação à outra mãe. Pelo que afirma a 

sentença, a mãe gestacional recebeu os óvulos fecundados que foram inseridos em seu 

útero. Os óvulos fecundados tinham material genético da mãe que pretendia ter a 

maternidade reconhecida (mas que ficou de fora do registro dos filhos). O juiz deferiu a 

inserção do nome da mãe fornecedora do material genético no assento de nascimento das 

crianças, já que a gravidez foi fruto de um projeto parental desejado por ambas.
729

  

No mesmo sentido e também em São Paulo, em março de 2016, na 1ª. Vara de 

Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros, a juíza acolheu o pedido de 

reconhecimento de dupla maternidade na certidão de nascimento das filhas, fruto de 

fertilização artificial com doador anônimo. Segundo notícia do site do Tribunal, as mães 

são casadas desde 2013, quando se submeteram ao processo de fertilização, nascendo duas 

filhas. Independente de quem forneceu o material genético ou quem gerou as crianças, o 

exercício da parentalidade é exercido de forma conjunta, por ambas.
730

  

Em julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que trata da questão da 

autodeterminação das partes envolvidas no projeto parental, determinou o reconhecimento 

da multiparentalidade entre duas mães (homossexuais) e um pai (amigo das mulheres). Ou 

seja, três pessoas participaram do projeto parental, de modo que todas devem constar no 

registro (três pais e seis avós). Além disso, destaca o julgado que a ausência de lei não 

pode ser impeditivo para o reconhecimento da multiparentalidade – em anexo.
 
Com relação 

à falta da normatividade e a possibilidade de se reconhecer a multiparentalidade, o referido 

julgado do TJ/RS mencionou fenômeno semelhante que ocorreu com o reconhecimento 

das uniões de casais do mesmo sexo sendo hoje, possível, inclusive, o casamento.
 731

 

                                                             
729 TJ/SP. Autos n. 0016266-45.2012.8.26.0001. Sentença disponível em: 

http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1227__24b4f8dbdcafde3546329721f4d4d33d.pdf, acesso em 

17 de março de 2015, às 12:59. 
730 TJ/SP. Justiça autoriza registro de dupla maternidade (10.03.2016). Disponível em: 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=30631, acesso em 17 de 

março de 2016, às 14:45. 
731 TJ/RS. Apelação Cível Nº 70062692876, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 

Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 12/02/2015. Disponível em: 

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=multiparentalidade&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&fil

ter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-

8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&

as_q=+#main_res_juris acesso em 13 de fevereiro de 2015, às 13:11. 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=30631
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=multiparentalidade&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=multiparentalidade&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=multiparentalidade&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=multiparentalidade&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&lr=lang_pt&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris


188 

 

É nesse contexto que surge a questão da multiparentalidade. Ou seja, quando se 

tratar de um projeto parental, ao invés de se ocultar a participação de uma das partes, que 

se inclua o nome de todas (desde que assim desejado).  

A primeira declaração de nascido vivo em nome de duas mães ocorreu no Rio de 

Janeiro, na 1ª. Vara de Família, próximo ao natal de 2013, conforme notícia veiculada pelo 

IBDFAM, em 17/12/2013. A juíza determinou que a Declaração de Nascido Vivo (DNV) 

já fosse emitida em nome das duas mães da criança, antes mesmo do registro civil. As 

mães vivem em união estável e se utilizaram da fertilização in vitro com doação anônima 

de esperma. Segundo relata a notícia, o óvulo foi fecundado no útero de uma das 

companheiras. A decisão, que foi rápida (15 dias de duração do processo), permitiu que o 

casal já saísse da maternidade com a declaração de nascido vivo em mãos.
 732

  

A primeira declaração de dupla maternidade gerando a multiparentalidade (com 

base em famílias recompostas) do TJ/SP data de 14.08.2012, conforme ressalta Jones 

Figueirêdo Alves.
733

 No caso em concreto, relata o acórdão que a mãe da criança faleceu 

no parto e, seu pai, algum tempo depois, casou-se com a mulher que criou seu filho desde 

os dois anos de idade. As partes entraram com ação declaratória de maternidade 

socioafetiva cumulada com a retificação do assento de nascimento. Porém, o juiz de 

primeiro grau, não reconheceu a filiação. A parte poderia ter entrado com o pedido de 

adoção, mas não o fez porque quis preservar a verdade biológica da criança e respeitar a 

memória de sua falecida mãe. O Tribunal de São Paulo mencionou o REsp 889852/RS que 

permitiu o reconhecimento da maternidade socioafetiva pela adoção por duas mulheres.
734

 

Com esse raciocínio, de que o próprio STJ já traz decisões em que se contempla o afeto e 

permite a dupla maternidade, o TJ/SP deu provimento ao recurso para incluir a mãe 

socioafetiva como mãe e retificar a certidão de nascimento da criança.
 735
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Em julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia também foi reconhecida a 

multiparentalidade em uma ação de adoção, conforme notícia veiculada pelo IBDFAM, na 

data de 05/02/2014. O caso foi de uma ação de adoção em que a mãe do adolescente pediu 

que constasse no registro da criança o seu nome (mãe adotiva) e o da mãe biológica. O 

pedido foi deferido pelo juiz da 2ª. Vara Cível da comarca de Cacoal. Reconheceu-se, no 

caso em concreto, a família multiparental – nome dos pais biológicos e o da mãe adotiva. 

Em audiência, o filho também demonstrou esse desejo. Segundo entrevista da promotora 

do caso ao IBFAM, reconhecer judicialmente a multiparentalidade é importante na medida 

em que garante dignidade aos componentes das famílias não-biológicas e por mostrar um 

avanço e sensibilidade maior do Estado-Juiz com essas questões afetas à filiação.
736

  

Em caso semelhante, a Justiça do Rio de Janeiro – 15ª. Vara de Família da 

Capital, em notícia veiculada no IBDFAM, em 12/02/2014, reconheceu a 

multiparentalidade a três irmãos de terem duas mães – uma biológica e outra 

socioafetiva.
737

 Isto porque, após o falecimento da mãe biológica, as crianças passaram a 

ser cuidadas pela madrasta. Agora adultos, eles ingressaram com o pedido para constar em 

seus registros o nome da madrasta, sem retirar o da mãe biológica. Segundo afirmou a 

juíza do caso, “(...) o processo é um novo desafio apresentado pela dinâmica social, já que 

é requerido o reconhecimento da existência de duas mães, uma biológica e outra afetiva, 

sem que seja um casal, e mantendo o nome do pai.”
738

 Mesmo sendo uma formação 

familiar diferente, o Estado e o Direito devem reconhecê-la.
739

  

A justiça do Ceará, em decisão proferida no dia 09 de abril de 2015, reconheceu a 

multiparentalidade em um processo de adoção, possibilitando à criança ser registrada no 

nome do pai e mãe adotivos e manter o nome da mãe biológica (já falecida). A juíza 

determinou expedição de mandado de cancelamento do registro de nascimento da criança 
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adotada, bem como a realização de outra inscrição (em que constarão os nomes das duas 

mães e do pai adotivo). Com relação ao pai biológico, a filiação foi destituída.
740

 

Em ação de destituição do poder familiar cumulada com adoção, o Tribunal de 

Justiça de Sergipe, ao analisar a situação concreta, entendeu por julgar parcialmente 

procedente a demanda para reconhecer a adoção, mas não destituir o poder familiar com 

relação à mãe biológica e destituir em relação ao pai. Isto porque a mãe biológica tinha 

outros filhos (três) e mantinha certa convivência com a filha, mesmo estando em poder dos 

pais que pretendiam a adoção. Estes tinham a guarda de fato há seis anos e oito meses, 

exercendo papel de pais e a criança estaria, desde seu primeiro ano de vida, com eles. 

Mesmo diante da situação de os pais adotivos não integrarem o cadastro de adoção, o 

Tribunal afirmou ter flexibilizado essa exigência legal a depender do caso em concreto, 

como de fato o fez. Com base no princípio do melhor interesse da criança, preservando 

seus interesses, foi que o Tribunal decidiu não destituir o vínculo com a mãe biológica para 

que a criança pudesse manter o contato com a mãe e seus três irmãos. Caso contrário, esse 

vínculo seria rompido em definitivo. Assim, o Tribunal reconheceu aqui a possibilidade 

jurídica da pluriparentalidade, determinando a exclusão do pai biológico da certidão de 

nascimento da menor, a manutenção da maternidade biológica, bem como a inclusão dos 

pais adotivos com os nomes dos avós, alterando-se, também, o nome da criança para que 

constassem os nomes dos pais adotivos.
741

 

Reportagem da Folha de São Paulo, em 2012, já registrava um caso de 

multiparentalidade: foi um casal de gêmeos nascidos de tratamento de inseminação de um 

casal de mulheres. Em princípio, o projeto parental era apenas de uma das companheiras, 

de modo que apenas seu óvulo seria utilizado, com sêmen de terceiro, e ela mesma geraria 

a criança. O próprio casal apontou um problema que poderia surgir: o de eventual 

separação. Neste caso, poderia haver a briga entre três pessoas pela guarda da criança. 

Apontaram, também, que não haviam conseguido, sem entrar na justiça, o registro no 
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nome das duas mães. No meio do tratamento, a outra parceira resolveu participar, cedendo 

material genético, de modo que nasceram os gêmeos.
742

  

A BBC Brasil veiculou uma notícia (publicada também na Folha de São Paulo), 

de um bebê do sexo feminino nascido em Valência, na Espanha, fruto de fertilização 

artificial, registrado com duas mães biológicas. Isso aconteceu com um casal de lésbicas 

que tentou engravidar usando esperma de doadores, porém, como ambas tinham problemas 

com infertilidade, uma doou o óvulo que, depois de fecundado, foi implantado no útero da 

outra. Desta forma o bebê foi gerado biologicamente por duas mulheres e um homem. O 

registro foi feito em nome das duas mães, já que ambas são casadas e têm o direito de 

reprodução.
743

  

No final de 2014, a Justiça da Bahia deu o direito a um menino de ser registrado 

por três mulheres: a mãe biológica e as duas mães adotivas (que têm um relacionamento 

homoafetivo). O caso é de Vitória da Conquista e o juiz determinou, após acordo entre as 

partes, que o casal deterá a guarda da criança, que tem três anos de idade, podendo a mãe 

biológica visitar o menino, regularmente. O cartório já foi notificado para alterar o registro 

de nascimento em que constava apenas a mãe biológica, para agora incluir as outras duas 

mães. Segundo a reportagem, o juiz acatou a tese da multiparentalidade pleiteada pelas 

mães adotivas.
744

 

Segundo o defensor público que representou a genitora da criança, o acordo foi 

feito na audiência de conciliação, já que, tendo por base as avaliações das equipes 

multidisciplinares, havia sido gerado um “(...) vínculo de parentalidade entre a criança e o 

casal pretendente à adoção, e que isto não esvaziou o vínculo da mesma com a mãe 

biológica”.
745
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De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo foram constatadas, à época da 

publicação, outras 18 ações com resultados semelhantes, em 12 Estados do Brasil – Acre, 

Amazonas, Roraima, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para que se possa ter a ‘tripla certidão’ é necessário 

pedido judicial, pois até então não há nenhuma regulamentação sobre o tema.
746

  

Em decisão do TJ/RJ um casal homoafetivo formado por duas mulheres utilizou-

se de inseminação heteróloga com sêmen de um doador anônimo e conseguiu declaração 

da dupla maternidade (julgado anexo).747
 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também autorizou o registro de uma 

criança à época ainda não nascida, em nome de duas mães - dupla maternidade. Isto porque 

as duas mulheres viveram em união estável e, após, fizeram a conversão em casamento. O 

casal se submeteu ao procedimento de inseminação artificial heteróloga e na 29ª. semana 

de gestação ingressaram com o pedido de reconhecimento de dupla maternidade. A 

sentença foi de procedência, porém, ainda não definitiva, pois houve, recurso recebido com 

efeito suspensivo.
748

  

No Rio Grande do Sul, em caso semelhante, o Tribunal também autorizou o 

registro da criança em nome de um casal homoafetivo (decisão anexa). O bebê foi 

concebido por reprodução assistida heteróloga, com utilização de gameta de doador 

anônimo. O casal havia pedido que se procedesse a citação do laboratório para a inclusão 

do doador do sêmen. Todavia, como ele tem a proteção ao anonimato, isso não foi 

permitido, resguardando-se a possibilidade de a criança exercer esse direito da 

personalidade, se um dia o quiser. Mas, determinou o tribunal que, como a criança é fruto 
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de um projeto parental, exercido pela inseminação heteróloga, e, tendo em vista o princípio 

do melhor interesse da criança, que se procedesse seu registro como filha do casal. 749 

Em outro caso do Rio Grande do Sul, o juiz de primeiro grau de jurisdição, da 

Comarca de Santa Maria, julgou em 15 de setembro de 2014, procedente o pedido em ação 

de suprimento de registro civil com multimaternidade, para que se fizesse constar dupla 

maternidade e a paternidade, pleiteada por três pessoas envolvidas – casal homossexual e 

um terceiro. O projeto foi pensado pelos três e feito pela concepção natural.
750

  

Pode-se perceber a utilização da multimaternidade em diversos Estados do Brasil, 

em situações aqui já mencionadas, visando uma melhor proteção jurídica e psicológica do 

filho, quando esta for sua situação fática.  

4.2.2 Casos de multipaternidade  

Com relação aos casos de multipaternidade que serão aqui mencionados, 

constatou-se que as situações que mais desencadearam tal fenômeno foi a adoção por 

casais homoafetivos do sexo masculino e as recomposições familiares, em que se tem um 

pai biológico e um socioafetivo. Pode também surgir a multipaternidade pela reprodução 

assistida por casal homossexual com utilização de útero alheio (porém nenhum julgado 

com esta situação foi encontrado). Deste modo, serão analisadas situações em que o filho 

tem dois pais ou dois pais e uma mãe (advindos de casos de adoção por casal homoafetivo 

com ou sem a manutenção da mãe biológica) e dois pais (um biológico e um socioafetivo) 

com uma mãe, de situações de famílias recompostas ou de situações em que o pai registral 

não é o pai biológico do filho.  

O reconhecimento de multiparentalidade vêm ganhando força na Justiça, tendo 

por consequência fazer constar, no registro de nascimento, dois pais e uma mãe ou, um pai 

e duas mães. O primeiro caso de multiparentalidade, nesses termos, ocorreu em março de 
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2012, em Rondônia.
751

 A sentença é de Ariquemes/RO – autos n. 0012530-

95.2010.8.22.0002, e conforme consta nos autos, a criança (representada por sua mãe), 

ingressou com ação de investigação de paternidade cumulada com anulação de registro 

civil em face do pai biológico e do pai registral. Sua mãe viveu em união estável com o pai 

biológico de 1996 a 2000. A criança foi concebida em dezembro de 1999. Após a 

concepção, a mãe passou a viver em união estável com o pai registral, até que a filha 

completasse quatro meses de vida. O pai registral, mesmo sabendo que não era pai 

biológico da criança, registrou-a em seu nome. Após a separação com o segundo 

companheiro foi que a mãe, representando a criança, ingressou com a demanda para fazer a 

alteração do registro. Como não houve erro, dolo ou coação para o registro, a juíza 

entendeu tratar-se de um caso de adoção à brasileira. Pela realidade do caso em concreto, o 

pai registral sempre conviveu com a menina, mesmo após a separação de sua mãe. A 

garota possui um forte vínculo socioafetivo com ele e sua família – tendo inclusive sido 

criada por sua avó paterna, por um período. A criança apenas conheceu seu pai biológico 

aos 11 anos de idade, quando foram realizar o exame de DNA. A partir de então, este 

também se aproximou da filha, levou-a para conhecer sua família e também assumiu sua 

função de pai. Por conta da situação do caso em concreto foi que a juíza julgou 

parcialmente procedente o pedido da autora, para que se reconhecesse também o pai 

biológico como pai e o incluísse em sua certidão de nascimento, sem, contudo, excluir o 

pai socioafetivo que ali já constava, de modo que a autora possui dois pais e uma mãe em 

seu registro.
752

 

Em um caso advindo do Rio Grande do Sul, da 3ª Vara Cível de Santana do 

Livramento, decidiu-se que o filho deveria ter em sua certidão de nascimento o nome do 

pai registral e o do pai biológico. Isto porque a decisão analisou a possibilidade da 

multiparentalidade no caso em concreto, ou seja, a coexistência da verdade biológica com 

a afetiva, priorizando o melhor para a criança. No caso em concreto, a criança estava 

registrada em nome do companheiro da mãe, desde seu nascimento, mas o pai biológico 

ingressou com ação de investigação de paternidade para ser reconhecido como pai da 
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criança, o que foi confirmado com o exame de DNA. Deste modo, o filho ficou com dois 

pais em seu registro.
 753

 

No Paraná, pode-se citar o caso da Comarca de Cascavel – autos n. 0038958-

54.2012.8.16.0021, em uma ação de adoção promovida pelo atual marido da mãe do garoto 

(nascido em 1998). Consta que o adolescente convive com o requerente desde os 03 (três) 

anos de idade, mantendo uma boa relação com este e o pai biológico, por sua vez, 

concordava com o pedido. Na audiência, o requerente emendou a inicial pedindo para que 

se mantivesse, mesmo com a adoção, a paternidade biológica no registro de nascimento, e 

que se acrescentasse seu patronímico ao do garoto, sem suprimir a paternidade biológica. 

Parecer do Ministério Público foi favorável ao pedido. Afirmou o juiz na sentença que o 

caso decorre de arranjos familiares contemporâneos, os quais o Direito não tem sempre 

uma solução pronta e consolidada. Deste modo, a sentença foi de procedência, sem, 

contudo, suprimir a filiação biológica, mas sim para acrescentar a paternidade do pai 

socioafetivo no registro do menino, acrescentando o patronímico do autor ao do filho, bem 

como a inclusão dos avós.
754

 

Em maio de 2009, o TJ/RS (Apelação Cível n. 70029363918 em anexo) entendeu 

que não há prevalência entre a paternidade biológica ou a socioafetiva e que é um direito 

do filho buscar sua identidade biológica. Todavia, nesta ação de investigação de 

paternidade julgada improcedente, o Ministério Público apelou a fim de que se mantivesse 

a paternidade registral (calcada na afetividade já existente) e houvesse o acréscimo da 

paternidade biológica (verificada no exame de DNA). Porém, o Tribunal, mesmo 

entendendo existirem as duas paternidades, não deferiu o pedido do Ministério Público 

para que houvesse a dupla paternidade no registro. Declarou a paternidade biológica (como 

um direito da personalidade), mas manteve o registro de nascimento com o nome do pai 

registral (socioafetivo). Afirmou ainda que, quando atingir a maioridade, a filha poderá, 
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caso queira, buscar a alteração de seu registro para fazer constar o nome do outro 

genitor.
755

  

Em outra situação no Paraná (julgado anexo), uma filha ingressou com ação de 

investigação de paternidade e declaratória de nulidade de registro. Todavia, o Tribunal de 

Justiça entendeu que existia um vínculo socioafetivo com seu pai registral por conta da 

convivência de longa data e, este vínculo de socioafetividade não deveria se sobrepor ao de 

origem biológica, reconhecendo, desta forma, a multiparentalidade.
756

  

No Acre, em 24 de junho de 2014, o juiz da Comarca de Rio Branco homologou 

acordo extrajudicial firmado diante da Defensoria Pública do Estado para reconhecer a 

multiparentalidade. Isto porque o filho estava registrado no nome do marido da mãe, que 

não era seu pai biológico. Diante disso, as partes procederam à realização do exame de 

DNA, dando positivo para o terceiro – e não o pai registral. A demanda foi julgada 

procedente para reconhecer a paternidade biológica e incluí-lo no registro, sem retirar o pai 

socioafetivo que ali já constava.
757

 

Outra decisão a ser ainda citada é a da Circunscrição de Sobradinho/DF, de 06 de 

junho de 2014, ação declaratória de paternidade, autos n. 2013.06.1.001874-5. O caso 

versa sobre ação negatória e investigação de paternidade em que a menor, representada 

pela mãe, move em face de seu pai registral/socioafetivo e do suposto pai biológico. Os 

pais da menor vivem em união estável há 17 anos e trabalham em uma fazenda. Os pais 

registrais são afrodescendentes e a criança é da cor branca. Sempre houve dúvida e 

chacotas com relação a essa paternidade por conta da diferença física entre o pai e a filha, 

tanto que o pai registral demorou mais de dois anos para proceder o registro, mas o fez 

porque nutria um vínculo afetivo muito forte com a criança. Aliás, é de se ressaltar que ele 

já era vasectomizado quando sua companheira engravidou. Em 2012 a mãe da criança 

revelou que o pai biológico era o ex- patrão, dono da fazenda em que eles trabalhavam. 
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Segundo a autora, o pai biológico sempre soube da paternidade, mas ameaçava despedir a 

família caso isso fosse revelado. Feito o exame de DNA, foi comprovada a paternidade 

biológica com relação ao ex-patrão. A juíza constatou que, por conta de a criança ter 10 

anos de idade à época do processo, havia vínculo socioafetivo com relação ao pai registral 

(que não poderia ser desfeito), como também reconheceu que seu pai biológico era o 

investigado. A solução encontrada pela magistrada foi reconhecer a multiparentalidade no 

caso em concreto, determinando a inclusão do pai biológico na certidão de nascimento da 

filha e determinando que este lhe pagasse pensão alimentícia no importe de cinco salários 

mínimos mensais. Ainda pende recurso no TJ/DFT da sentença proferida em primeira 

instância.
758

 

Em uma demanda proveniente de Blumenau, o pai biológico ingressou com ação 

de reconhecimento de paternidade cumulada com anulação de registro. O Tribunal 

entendeu que, como não há hierarquia entre filiação socioafetiva e a biológica, devem as 

duas permanecer no caso em concreto, a fim de se prestigiar a tridimensionalidade do ser, 

harmonizando as perspectivas humanas em seus diferentes modos – ontológica, genética e 

afetiva (julgado anexo).
759

 No mesmo sentido, a Apelação Cível n. 2011.021277-1 de 

Jaraguá do Sul (em anexo) na qual a criança foi concebida em uma relação extraconjugal 

da mãe (casada desde 1999 com o pai registral). A filiação biológica foi reconhecida e 

ficou constatado que havia vínculo afetivo com o pai registral, não sendo este obstáculo 

intransponível ao reconhecimento da paternidade biológica de modo que, no caso em 

concreto, possibilitou-se o reconhecimento da multiparentalidade.
760

  

Em dois casos semelhantes do Rio Grande do Sul, adoção de enteado pelo 

padrasto, constatou-se que deveria haver a manutenção também do pai biológico (julgados 

anexos).
761

 Todavia, este Tribunal negou a multiparentalidade quando o pedido foi 
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formulado apenas pelo Ministério Público na condição de custus legis. No caso em 

concreto (Apelação Cível Nº 70066532680 em anexo), os adotandos sequer manifestaram 

interesse a esse respeito, de modo que ficou constando no registro apenas o patronímico do 

adotante.
762

  

Dos casos expostos, verificou-se que o reconhecimento da multipaternidade se fez 

necessário, nos moldes já mencionados, a fim de se prestigiar a verdade real enfrentada por 

muitos filhos que possuem um pai biológico e um socioafetivo.  

4.2.3 Multiparentalidade no STJ 

O caso envolvendo multiparentalidade no STJ é de uma ação declaratória de 

inexistência de filiação com anulação de registro público. O pai socioafetivo é o que consta 

no registro do filho, porém, ele não se manifestou nos autos demonstrando interesse em ser 

mantido na certidão de nascimento. O pedido de reconhecimento de multiparentalidade foi 

requerido unicamente pelo Ministério Público estadual. Por conta disso, o STJ não entrou 

no mérito para se manifestar favorável ou não à multiparentalidade. Lembrou a 

possiblidade existente de duplo registro em casos de adoção por casais homoafetivos. Mas, 

neste caso em concreto, diante do desinteresse das partes, não deve a multiparentalidade 

ser estabelecida. Entendeu a corte que o pedido do Ministério Público não se justifica, uma 

vez que não foi demonstrado prejuízo ao interesse do menor e, como um direito 

personalíssimo e indisponível, este poderá requerer o reconhecimento futuramente.
763

  

 4.2.4 Análise geral dos casos e do papel do exercício do poder familiar como 

ensejador de multiparentalidade nas famílias recompostas 

Dos julgados encontrados nessa pesquisa, pode-se verificar que a 

multiparentalidade, com três pessoas no registro de nascimento (e não apenas os casos 
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advindos de adoção em que se têm dois pais/mães no registro), é um fenômeno recente, 

tendo ocorrido pela primeira vez no Brasil em 2012, em Ariquemes. Desde então, diversos 

casos foram aparecendo. Esse crescimento pode ter sido influenciado pelo reconhecimento 

da união homoafetiva como entidade familiar, possibilitando a adoção por esses casais, 

como também pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina que tratam das técnicas 

de reprodução assistida, que agora permitem e disciplinam a utilização por esses casais.  

Esse aumento também se deu pelas recomposições familiares. Em busca de suas 

realizações pessoais, e por toda evolução sofrida pelo divórcio no ordenamento jurídico 

brasileiro, algumas pessoas buscam refazer suas vidas em novos arranjos familiares, novas 

uniões. Com a nova família, novos laços de parentesco se formam, gerando a filiação 

socioafetiva ao lado da biológica.  

Enquanto até então havia a prevalência de uma filiação em detrimento de outra, 

hoje pode-se constatar que, em nome de um melhor interesse do filho, elas podem 

coexistir. Desta maneira, a multiparentalidade é algo que já pode ser encontrada em 

praticamente todos os Estados da Federação.  

Percebe-se, então, de tudo que foi mencionado até o presente momento, que as 

causas ensejadoras da multiparentalidade seriam as inseminações artificiais ou adoções 

(mantendo ou não o vínculo biológico) realizadas por casais homoafetivos, a adoção feita 

por casais heterossexuais em que se mantém o vínculo biológico, pessoas que registram 

filhos como se seus fossem sem ser o verdadeiro pai/mãe biológico e a reorganização das 

formas de família, ensejadoras das famílias recompostas. Vários exemplos puderam 

elucidar essas situações.  

Assim, como já destacado, a recomposição familiar é algo que leva à 

multiparentalidade. Por isso, importante tratar de alguns aspectos do exercício do poder 

familiar.  

O Art. 1634 do Código Civil menciona que compete a ambos os pais 

(independente da sua situação conjugal), o pleno exercício do poder familiar quanto à 

pessoa dos filhos. O próprio artigo explica quais os desdobramentos desse poder/dever: 

criar, educar, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para o casamento, viajarem ao exterior, mudarem de residência permanente 

para outro Município, nomeação de tutores, representação ou assistência a depender da 
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idade, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, exigir obediência, respeito e serviços 

próprios da idade.
764

  

Cabe aqui ressaltar que os dispositivos do Código Civil que cuidam da guarda de 

filhos (Arts. 1583 e seguintes) bem como o Art. 1634, foram alterados pela Lei n. 13.058 

de 22 de dezembro de 2014, com a finalidade de se estabelecer o significado de ‘guarda 

compartilhada’ e sua aplicação.
765

 

Esse poder familiar, conforme explica Ana Carolina B. Teixeira seria “(...) um 

conjunto de direitos e deveres referentes à pessoa e ao patrimônio do menor não 

emancipado, a que os pais estão atrelados, sendo composto por um rol de deveres para com 

os filhos, principalmente os de cunho material, intelectual (...).”
766

 Em uma visão mais 

moderna, esse poder familiar caracteriza-se como “(...) situação subjetiva, cuja função mais 

relevante é a de promoção da personalidade dos filhos e construção da dignidade 

destes.”
767

 

Mais adiante, no Art. 1636, o Código Civil menciona:  

Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união 

estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os 

direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do 

novo cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao 

pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.
768

 

Sobre tal dispositivo, Fabíola Santos Albuquerque explica que o sentido da norma 

é o de que, não importa qual seja o estado civil dos pais, eles continuam a exercer o poder 

familiar sobre os filhos, ou seja, existe uma dissociabilidade entre o poder familiar e o 

estado civil dos pais.
769

 O sentido seria o de permanência da unidade familiar, 

independente do estado civil dos pais.
770

 

                                                             
764 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.046 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 06 de março de 2015, às 15:46. 
765 BRASIL. Lei n. n. 13.058 de 22 de dezembro de 2014. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2, acesso em 23 de abril de 

2015, às 15:27. 
766 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. op. cit., p. 95. 
767 Idem, ibidem, p. 96. 
768 BRASIL. Código Civil. Lei n. 10.046 de 10 de janeiro de 2002. loc. cit. 
769 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Poder familiar nas famílias recompostas e o Art. 1636 do CC/2002. 

In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (coord). Afeto, ética, família e o novo Código civil brasileiro: anais do IV 

Congresso Brasileiro de Direito de Família. op. cit., p. 161. 
770 Idem, ibidem, p. 173. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13058.htm#art2
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Este trabalho compartilha do entendimento acima exposto, porém, com a ressalva 

de que muito embora tenha havido uma ruptura da unidade da família pela separação dos 

pais, houve, por outro lado, a formação de uma nova unidade que não pode ser esquecida. 

Desta forma, existe certa elasticidade, um desdobramento dessa unidade familiar, uma 

ampliação, no sentido de que os pais, independente de seus estados civis, exercerão o 

poder familiar com relação ao filho, porém, nas famílias recompostas, existe a figura do 

padrasto ou madrasta que pode desempenhar um papel na vida dessa criança, agora 

inserida em um novo arranjo familiar.  

Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima Rodrigues sugerem a alteração no Art. 

1636 para viabilizar tanto o reconhecimento quanto o exercício da função parental por 

todos os envolvidos na situação fática.
771

 Como consequência, os ‘pais afins’ também 

teriam sanções relativas ao poder familiar, como a perda e suspensão do poder familiar.
772

  

 Tânia da Silva Pereira aponta: “A família constrói sua realidade através da 

história compartilhada de seus membros e caberá ao Direito, diante das novas realidades, 

criar mecanismos de proteção visando especialmente às pessoas em fase de 

desenvolvimento.”
773

  

Neste sentido, ao analisarem tal dispositivo, Ana Carolina B. Teixeira e Renata de 

Lima Rodrigues afirmam que o artigo deve ter outra leitura, adaptada aos novos arranjos 

familiares.
774

 “A realidade impõe novas formas de arranjos familiares, que provocam 

rearranjos internos, decorrentes da estrutura havida na família anterior, agora desfeita.” 
775

 

Nas novas formas de família, as recompostas, é difícil não haver qualquer 

interferência do padrasto/madrasta. Se a família é o lugar de afeto, que busca a realização 

pessoal das pessoas que a compõem, que busca a emancipação das pessoas que a formam, 

como não haver interferência das pessoas que a compõem? Seja uma ingerência positiva 

ou negativa, ela sempre existirá.   

                                                             
771 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. op. cit., p. 204. 
772 Idem, ibidem, p. 205. 
773 PEREIRA, Tânia da Silva. Famílias possíveis: novos paradigmas na convivência familiar. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. (coord). Afeto, ética, família e o novo Código civil brasileiro: anais do IV Congresso 
Brasileiro de Direito de Família. op. cit., p. 648. 
774 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 43.  
775 Idem, ibidem, p. 43 - 44.  
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Observa Ana Carolina B. Teixeira que a participação do genitor afim na vida e 

educação do filho de seu cônjuge/companheiro ocorre no cotidiano dessas novas famílias. 

O problema é, qual a eficácia jurídica do exercício desse poder familiar? Responde a 

autora que essa delimitação não ocorre de forma expressa, geralmente ocorrendo de 

maneira tácita, no dia a dia dessas relações e acrescenta que não existem fórmulas para a 

criação dos filhos – seja ele biológico ou afetivo.
776

  

Ao explicar o poder familiar, Gustavo Tepedino esclarece que se trata de uma 

situação de poder, “(...) configuradas pelo ordenamento em razão da vulnerabilidade de 

certas pessoas.”
777

 Ou seja, pelo poder familiar (ou autoridade parental), os pais interferem 

na esfera jurídica dos filhos não com interesse dos pais, mas sim no interesse dos próprios 

filhos, pessoas que sofrerão essa ingerência.
778

 

Neste sentido, destacam Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima Rodrigues 

que são situações em que os menores enxergam em terceiros, e não apenas nos pais, 

pessoas também responsáveis para os educar e criar. Por isso, o fenômeno da 

multiparentalidade deve ser tutelado em nome do princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente.
779

 Explicam que é por conta dessa releitura do poder parental que se tem 

permitido o direito de visitas a padrastos e madrastas de filhos de seus ex-

companheiros/maridos.
780

  

Há nas famílias reconstituídas um lugar para o pai ou mãe afim, conforme sua 

origem: se ele desempenha o papel de pai em decorrência da morte de um dos genitores, 

cumprem um papel de substituição; se isso se dá pela separação, as expectativas das suas 

funções se modificam.
781

 Não existe de forma clara e precisa o papel que cada um 

desempenhará, mas tal função está relacionada à vida cotidiana e ao funcionamento 

doméstico.
782

 De todo modo, pai e mãe afim terão influência na socialização dos filhos de 

                                                             
776 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. op. cit., p. 135-136. 
777 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-constitucional. op. 

cit., p. 312 – 313. 
778 Idem, ibidem, p. 313. 
779 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 44. 
780 Idem, ibidem, p. 45. 
781 GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstruídas: novas uniões depois da separação. op. cit., p. 130. 
782 Idem, ibidem, p. 130 -131. 
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seu cônjuge ou companheiro.
783

 Cumpre lembrar que sempre existem exceções de pessoas 

que não se envolvem na criação dos filhos de seus enteados.  

Deve-se fazer constar aqui que, com a mudança ocorrida na guarda 

compartilhada, que agora é regra no ordenamento jurídico, pode-se inclusive cogitar a ideia 

de se compartilhar a guarda entre pais registrais com padrastos ou madrastas, utilizando-se 

do argumento acima mencionado. 

Sobre a multiparentalidade, afirmam Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima 

Rodrigues: 

Defendemos a multiparentalidade como alternativa de tutela jurídica para 

um fenômeno já existente em nossa sociedade, que é fruto 

precipuamente, da liberdade de (des)constituição familiar e da 
consequente formação das famílias reconstituídas. A nosso sentir, a 

multiparentalidade garante aos filhos menores que, na prática, convivem 

com múltiplas figuras parentais a tutela jurídica de todos os efeitos que 

emanam tanto da vinculação biológica como da socioafetiva, que, como 
demonstrado, em alguns casos, não são excludentes, e nem haveria razão 

para ser, se tal restrição exclui a tutela aos menores, presumidamente 

vulneráveis.
784

  

Ou seja, a multiparentalidade deve ser aceita como forma de proteção das novas 

famílias que saem dos padrões codificado e constitucionalizado. Mesmo porque, já se 

afirmou em momento anterior nesse trabalho, que o rol dos tipos familiares trazidos na 

constituição é exemplificativo e inclusivo. Diante disso, deve-se ampliar a proteção a ser 

dada aos filhos nessa relação paterno-filial, aceitando-se e reconhecendo juridicamente as 

famílias plurais que acarretam, consequentemente, a multiparentalidade.  

Christiano Cassettari destaca: “O embasamento para a existência da 

multiparentalidade é que devemos estabelecer uma igualdade entre as filiações biológica e 

afetiva.”
785

 O que se via, até então, era a prevalência de uma paternidade em face de outra, 

porém, pode-se cometer grandes injustiças caso essa orientação prevaleça, de modo que a 

coexistência é necessária, evitando-se a ocorrência de injustiças:
786

  

As parentalidades socioafetiva e biológica são diferentes, pois ambas têm 

uma origem diferente de parentesco. Enquanto a socioafetiva tem origem 
no afeto, a biológica se origina no vínculo sanguíneo. Assim sendo, não 

                                                             
783 GRISARD FILHO, Waldyr. Famílias reconstruídas: novas uniões depois da separação. op. cit., p. 131. 
784 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 46. 
785 CASSETARI, Christiano. op. cit., p. 166. 
786 Idem, ibidem, p. 166 e 168. 
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podemos esquecer que é plenamente possível a existência de uma 

parentalidade biológica sem afeto entre pais e filhos, e não é por isso que 

uma irá prevalecer sobre a outra, pelo contrário, elas devem coexistir em 
razão de serem distintas.

787
 

Para evitar que injustiças sejam cometidas, Elton Bezerra cita o exemplo de H. 

Stern (situação também mencionada por Christiano Cassetari em seu livro).  O caso trata 

de filhos de fora do casamento que o dono da rede de Joalherias H. Stern, Hans Stern 

(morto em 2007), teria. Os filhos são os irmãos Milton Rezende Duarte e Nelson Rezende 

Duarte. A briga jurídica coloca de um lado a paternidade socioafetiva do pai registral 

contra a paternidade biológica. Os filhos só ficaram sabendo de suas verdadeiras 

paternidades com a morte do empresário. Feito o exame de DNA, constatou-se que Nelson 

e Milton são filhos de Hans Stern.
788

  

A polêmica se torna ainda maior porque com o reconhecimento da paternidade, os 

filhos se tornaram herdeiros de uma grande fortuna. Deste modo, ao lado do processo de 

inventário, também tramitou o da investigação de paternidade. Segundo consta na página 

de consulta processual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o quinhão hereditário dos 

herdeiros foram resguardados enquanto tramitava a ação de investigação de paternidade 

(n.0042986-83.2008.8.19.0001 da 2ª. Vara de Família).
789

 O processo de inventário tramita 

na 7ª. Vara de órfãos e sucessões sob o n. 0249501-87.2007.8.19.0001
790

. Conforme se 

verifica do despacho do dia 31/10/2013 no processo de inventário, foi declarado o 

reconhecimento da paternidade e Milton Rezende Stern foi habilitado como herdeiro no 

processo de inventário
791

. Percebe-se que até o nome já foi alterado. Com relação ao outro 

herdeiro, em despacho de 25/05/2014, a juíza pede esclarecimento se ele é ou não 

interditado e a juntada da cópia da decisão de tal ato, também no processo de inventário
792

. 

Enfim, por tudo que foi visto até o presente momento, percebe-se uma evolução 

no campo da coexistência da parentalidade biológica com a afetiva, de modo que elas 

                                                             
787 CASSETARI, Christiano. op. cit., p. 168. 
788 BEZERRA, Elton. Pai biológico x socioafetivo – Caso H. Stern expõe conflito de jurisprudências. 
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792 Idem, ibidem, loc. cit. 
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deixam de ser excludentes e passam a coexistir por meio do fenômeno da 

multiparentalidade, dando-se mais de um pai ou mãe a um filho. 

A multiparentalidade, diante dos vários julgados colacionados nesse trabalho, é 

algo que vem sendo admitida no judiciário brasileiro, possibilitando o reconhecimento 

jurídico de uma filiação que já existe no mundo fático.  

 

4.3 CONCLUSÃO 

Observou-se que a possibilidade de se ter dois pais ou duas mães nas certidões de 

nascimento teve início com as adoções homoafetivas, porém, nos dias de hoje, outras 

situações surgiram em que filhos possuem em suas certidões de nascimento duas mães, 

dois pais, três mães, duas mães e um pai ou dois pais e uma mãe. A isso se denomina 

multiparentalidade, ou seja, a possibilidade de se ter mais de um pai ou mãe.  

Iniciado em 2012 com uma decisão de Ariquemes/Rondônia, hoje essa situação já 

se faz presente em praticamente todos os Estados do Brasil. Foram analisadas as situações 

ensejadoras e verificou-se que esse aumento da multiparentalidade tem ocorrido como 

consequência dos novos arranjos familiares – homo ou heteroafetivos.  

Por isso, deve haver a sistematização de modo a disciplinar a multiparentalidade 

no ordenamento jurídico a fim de que se evitem decisões não uniformes sobre o mesmo 

tema.  

Verificou-se que em casos de multiparentalidade, o exercício da parentalidade 

pode ser feito de forma concomitante entre dois pais ou mães – por exemplo nos casos de 

casais homossexuais, famílias recompostas etc, ou de modo temporal – como nos casos de 

falecimento do pai ou mãe e a família se recompõe, posteriormente.  

O Código Civil quando trata do poder familiar, esclarece que independente do 

estado civil dos pais, o poder familiar continua sendo exercido, da mesma maneira. A parte 

final do Art. 1636 do Código menciona que este exercício não sofrerá interferência do 

novo cônjuge ou companheiro. Este trabalho mostrou que, em casos de famílias 

reconstituídas, pode existir uma ingerência do padrasto ou madrasta na vida do filho, de 

forma que a parte final do Art. 1636 deveria ser repensada para estender os efeitos do 

poder familiar nessas novas relações. Pai e mãe afim ocupam um lugar na vida desses 

novos filhos. Este também é um motivo positivo para o reconhecimento da possibilidade 

da multiparentalidade.  
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Por todos os julgados analisados nesse trabalho é que se pode constatar que a 

multiparentalidade é um fenômeno que vem ocorrendo em diversos tribunais do Brasil, de 

maneira que o seu reconhecimento jurídico é algo que permite a coexistência da 

paternidade biológica com a socioafetiva, devendo ser regulamentando pela via legislativa.  

 

4.4 MULTIPARENTALIDADE: DO EXERCÍCIO E DOS EFEITOS 

JURÍDICOS 

Conforme visto até então, alguns paradigmas no direito de família foram 

rompidos e ficaram ultrapassados diante da nova realidade social - que é dinâmica e se 

modifica rapidamente, adaptando-se ao estilo de vida das pessoas. Deste modo, a família 

codificada cedeu espaço para outras modalidades, núcleos familiares muitas vezes 

informais.
793

 A família deixou de ser um instituto formal e absolutizado, transmutando-se 

em núcleo social funcionalizado à realização e desenvolvimento de seus membros.
794

 

Com essa reformulação da família, tem-se a família recomposta (já explicada 

anteriormente nesse trabalho), alterando e trazendo papéis parentais e exercício do poder 

familiar para todos os ‘pais’ envolvidos saindo, por vezes, da biparentalidade para a 

denominada multiparentalidade, calcada na concepção socioafetiva, propulsora de 

estabelecimento de parentesco.
795

 “Nosso entendimento é que os efeitos da múltipla 

vinculação parental operam da mesma forma e extensão como ocorre nas tradicionais 

famílias biparentais. Por força do princípio da isonomia, não há hierarquia entre os tipos de 

parentesco.”
796

  

Diante disso, surge um problema a ser resolvido pelo Direito: como 

compatibilizar o exercício do poder familiar nas famílias recompostas, já que o filho terá 

mais de um pai ou mãe? Como será o exercício do poder familiar nessa relação e quais 

efeitos jurídicos podem surgir? 

Ao analisar um caso em concreto sobre a disputa entre a paternidade socioafetiva 

e a biológica, do Tribunal do Rio Grande do Sul, Belmiro Pedro Welter afirmou que tem 

                                                             
793 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 
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opinião contrária a essa prevalência de uma sobre a outra e defende que todos os efeitos 

jurídicos decorrentes da paternidade – alimentos, herança, poder/dever familiar, 

parentesco, guarda compartilhada, nome, visitas, paternidade/maternidade genética e 

afetiva e outros direitos existenciais, tanto da paternidade socioafetiva quanto da biológica, 

podem coexistir, devendo ser outorgadas ao ser humano, defendendo a tese de que a 

condição humana é tridimensional – genética, afetiva e ontológica.
797

 Com base na 

psicanálise, cada membro da família exerce um papel, ocupa uma função/lugar, seja ele de 

pai, de mãe, de filho, sem necessidade de vínculo biológico, por isso se justifica a 

denominada filiação socioafetiva.
798

 Defende o autor:  

O ser humano é um todo tridimensional e, ao mesmo tempo, uma parte 

genética, afetiva e ontológica, tendo à sua disposição todos os direitos e 

desejos desses três mundos, uma vez que a existência é uma formação 
contínua de eventos, pelo que, nas ações de investigações de 

paternidade/maternidade genética e afetiva, devem ser acrescidos todos 

os direitos daí decorrentes, como alimentos, herança, poder/dever 
familiar, parentesco, guarda compartilhada, nome, visitas, 

paternidade/maternidade genética e afetiva e demais direitos 

existenciais.
799

  

 

Ou seja, essas três características – genética, afetiva e ontológica – permitem que 

o ser humano tenha a realização plena nesses três campos, em especial ao que toca a este 

trabalho, a possibilidade de se reconhecer a filiação afetiva e genética, de modo a serem 

garantidos todos os direitos daí decorrentes.  

Admitindo-se a multiparentalidade, sugere Belmiro Pedro Welter que o Direito de 

Família deva ser repensado em algumas questões:  

a) na ação de adoção, será mais possível o rompimento dos vínculos 
genéticos?; b) é possível afastar-se a ação de destituição do poder 

familiar, mantendo-se apenas a ação de suspensão, enquanto perdurar a 

desafetividade dos pais contra o filho?; c) o filho terá direito a postular 

alimentos contra os pais genéticos e socioafetivos?; d) o filho terá direito 
à herança dos pais genéticos e afetivos?; e) o filho terá direito ao nome 

dos pais genéticos e afetivos?; f) o filho terá direito ao parentesco dos 

pais genéticos e afetivos?; g) o filho terá o direito ao poder/dever dos pais 
genéticos e afetivos?; h) o filho terá sempre direito à guarda 

                                                             
797 WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional no Direito de Família: reconhecimento de todos os 

direitos das filiações genética e socioafetiva. DECISÃO COMENTADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

RIO GRANDE DO SUL . Disponível em: 

http://www.mprs.mp.br/imprensa/noticias/id17076.htm?impressao=1, acesso em 25 de março de 2015, às 
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798 Idem, ibidem, loc. cit. 
799 Idem, ibidem, loc. cit. 
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compartilhada, salvo alguma exceção?; i) o filho terá o direito à visita dos 

pais/parentes genéticos e afetivos?; j) deverão ser observados os 

impedimentos matrimoniais e convivenciais dos parentes genéticos e 
afetivos?; k) a adoção será proibida aos parentes genéticos e afetivos?; l) 

o filho poderá propor ação de investigação de paternidade genética e 

socioafetiva, obtendo todos os direitos decorrentes de ambas as 

paternidades?
800  

Algumas dessas questões já podem ser respondidas. São concernentes aos efeitos 

ou consequências jurídicas da admissão da multiparentalidade no ordenamento jurídico 

pátrio.  

Na tentativa de responder tais questionamentos, poder-se-ia afirmar que nos casos 

de adoção, pensando na sua estrutura, se já ocorreu a destituição do poder familiar e a 

criança está apta a ser adotada, entende-se não ser possível a manutenção do vínculo 

genético. Todavia, em casos de famílias recompostas ou outras situações em que a criança 

tem certa convivência com seus pais biológicos e vai ser adotada por outra pessoa, e, se for 

mais saudável, pela análise dos autos, em nome do princípio do melhor interesse da 

criança, seria possível a multiparentalidade, tanto pela via da adoção quanto pela via da 

declaração do reconhecimento da socioafetividade. Foi inclusive trazido um julgado nesse 

trabalho em que a criança foi adotada por um casal de mulheres homossexuais e, para não 

perder a convivência com a família biológica (em especial porque havia irmãos), se 

manteve o nome das três mães. Ou também, pode-se mencionar os vários julgados trazidos 

em que o novo marido/companheiro da mãe da criança buscava a adoção de seu filho e 

manteve-se a dupla paternidade – biológica e socioafetiva. 

No que tange à ação de destituição do poder familiar, esta é uma via extrema, só 

utilizada em casos em que a mera suspensão já tenha se tornado insuficiente. Deste modo, 

não haveria necessidade de se insistir na suspensão em razão da ‘desafetividade’ entre os 

pais, mas na aplicação da ação de destituição do poder familiar.  

Sobre os alimentos em filiação multiparental, cumpre destacar alguns artigos que 

tratam da obrigação alimentar: 

Art. 1694: Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação.  

                                                             
800 WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional no Direito de Família: reconhecimento de todos os 

direitos das filiações genética e socioafetiva. op. cit., loc. cit. 
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Art. 1696: O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outros. 

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.
 801

 

O Art. 1694 permite que os parentes – sem especificar quais, possam pleitear 

alimentos de que necessitem para viver. Para saber quais são esses parentes é que os Arts. 

1696 e 1697 mencionam quem têm o dever de pagar alimentos. São eles: pais e filhos 

reciprocamente, após, os ascendentes e, depois, os descendentes, ou seja, parentes em linha 

reta, guardada a ordem de sucessão. Percebe-se, então, que os parentes aqui mencionados 

são os parentes consanguíneos e não os por afinidade, já que estes não são herdeiros 

necessários. Por fim, na linha colateral, os alimentos podem ser pleiteados aos irmãos, 

devendo antes esgotar os responsáveis anteriores.  

Cumpre mencionar aqui um julgado em que foi deferido alimentos a uma filha de 

criação: nos autos da apelação cível n. 70011471190 (julgado anexo), foi deferido pedido 

de alimentos à filha de criação com base na filiação socioafetiva.
802

  

Desta feita, uma vez reconhecida a multiparentalidade, o direito aos alimentos se 

estenderá ao filho reconhecido, podendo ele pleitear seu direito, na medida de sua 

necessidade. Esse direito é um desdobramento do princípio da igualdade jurídica entre os 

filhos e o da não discriminação. Ou seja, o direito aos alimentos seria uma consequência da 

filiação multiparental reconhecida.  

Com relação ao nome, já foi demonstrado nesse trabalho que existe a 

compatibilidade da utilização do nome do pai/mãe socioafetivo e biológico ao mesmo 

tempo. Não haveria necessidade de se excluir um, para o outro prevalecer. Diante dos 

vários julgados analisados, foi permitido que o filho tivesse três ‘pais’ em seu registro 

(dois pais e uma mãe ou duas mães e um pai), com o nome de todos e com a inclusão de 

todos os avós.  
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Uma das grandes polêmicas sobre a multiparentalidade é no que concerne à 

herança. Antes de tudo, destacam-se alguns dispositivos sobre o tema: 

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 
cônjuge. 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; 

(...) 

Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à 
sucessão de seus ascendentes.

803
 

Uma vez declarada a multiparentalidade, será dada a qualidade de filho ao 

reconhecido. Diante disso, ele será herdeiro necessário, enquanto descendente, tendo a 

proteção da legítima, ou seja, cinquenta por cento do patrimônio do de cujus que fica 

resguardado aos herdeiros necessários. Ainda, enquanto descendente, ele é o primeiro na 

ordem da sucessão legítima, concorrendo com os demais descendentes e cônjuge (a 

depender do regime de bens). Se o filho reconhecido concorrer com seus irmãos, receberá 

por cabeça e terá os mesmos direitos que estes, mas se concorrer com descendentes de 

classe distinta, por exemplo, filho concorrendo com sobrinho representando o pai pré-

morto, a divisão da herança será feita por estirpe, já que o sobrinho herdará por 

representação a parte do pai pré-morto. 

Diante disso, já que a multiparentalidade decorre de um reconhecimento jurídico 

de algo que já existe no plano fático, a divisão da herança também deve refletir essa 

realidade de laços biológicos e afetivos, reconhecendo-se, como consequência da filiação 

multiparental, a qualidade de herdeiro desse filho.  

Neste sentido esclarece Cristiano Chaves de Farias que uma consequência da 

admissibilidade da tese é o reconhecimento da multi-hereditariedade, uma vez que seria 

possível ao filho reclamar herança de todos os seus pais e mães.
804

 Sob esse prisma, o autor  

mostra um lado negativo do fenômeno da multiparentalidade que seria um eventual 

estabelecimento de filiação com o intuito de se atender interesses meramente patrimoniais, 
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possibilitando ao filho herdar várias vezes, de diferentes pais.
805

 Com isso, haveria uma 

busca maior pelo estabelecimento do vínculo biológico apenas para essa finalidade, o que 

acarretaria na fragilização do vínculo socioafetivo.
806

 Deste modo, o autor citado possui 

uma posição mais conservadora, no sentido de que dentre os diferentes critérios 

determinativos de filiação, um deles deve prevalecer a fim de se estabelecer a relação 

paterno-filial com os efeitos daí decorrentes, de modo que o filho herdaria de seu pai, e não 

de seu genitor.
807

 

Entende-se aqui que o direito de filiação é algo ínsito à personalidade do ser e 

também um direito personalíssimo. Tomando como exemplo o caso dos filhos biológicos 

extraconjugais de Hans Stern. Se for adotado o posicionamento de Cristiano Chaves de 

Farias os dois filhos, que só tomaram conhecimento de sua filiação biológica após a morte 

do pai, não poderiam ter a filiação biológica reconhecida. Veja que eles não queriam 

apenas conhecer sua ancestralidade. Eles quiseram formar o vínculo de parentesco com a 

filiação biológica. Não foi um caso de multiparentalidade, já que o nome do pai registral 

(socioafetivo) foi suprimido. Mas, se o posicionamento do autor acima for adotado, esses 

filhos não teriam o reconhecimento da paternidade biológica por eles buscado. Não 

importa se o interesse foi meramente patrimonial, ou não. O que importa é que aquele pai, 

já falecido, era pai dos interessados. E eles não são menos filhos do que os filhos 

matrimoniais. Portanto, defende-se o direito de reconhecimento da filiação biológica ou 

socioafetiva, por ser uma consequência lógica de igualdade jurídica entre os filhos.  

Cabe agora analisar a consequência jurídica do reconhecimento da 

multiparentalidade na concorrência do cônjuge com ascendentes de alguém que tenha a 

multiparentalidade:  

Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. 

(...)  

Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge 

tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só 

ascendente, ou se maior for aquele grau.
808

 

                                                             
805 FARIAS, Cristiano Chaves de. op. cit., p. 256. 
806 Idem, ibidem, loc. cit. 
807 Idem, ibidem, loc. cit. 
808 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em 18 de março de 2016, às 17:58. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm


212 

 

Pensando na seguinte situação hipotética: “A” possui o reconhecimento da 

multiparentalidade (possui um pai biológico, um pai socioafetivo e uma mãe). É casado 

bom “B”. “A” falece sem deixar descendentes e possui bens a serem partilhados. Nessa 

situação, o cônjuge “B” concorrerá com os ascendentes de “A”, que diferente do modo 

tradicional pensado no Art. 1837 (pai e mãe), “B” concorrerá com três ascendentes em 

primeiro grau – dois pais e uma mãe. Pergunta-se: como deverá ser feita a divisão da 

herança nesse caso? Por cabeça, repartindo a herança em quatro partes? Ou mantém-se o 

que está descrito na primeira parte do dispositivo, resguardando-se 1/3 da herança para o 

cônjuge sobrevivente e o restante dividindo-se entre os ascendentes?  

É claro que não existe uma resposta prevista na lei para tal situação jurídica, já 

que expressamente a lei não disciplinou, até então, a multiparentalidade, de modo que pode 

haver a defesa de qualquer dos posicionamentos. Porém, pensando nessa evolução sofrida 

pelo ordenamento, em que essas novas situações vão surgindo, o ordenamento precisará ser 

modificado para as mesmas. Já que enquanto descendente, o filho com multiparentalidade 

tem herança de todos os seus pais, consequentemente, todos os seus pais devem ter herança 

no caso do seu falecimento e, ao concorrerem com o cônjuge sobrevivente, defende-se aqui 

que a divisão deverá ser feita por cabeça, em quatro partes.  

Já com relação à parte final do dispositivo quando concorrer com grau mais 

remoto, talvez seja mais coerente manter o que está, qual seja, metade para o cônjuge. Isto 

porque, quando concorre com grau mais remoto, por exemplo, segundo grau (avós do 

falecido), e em tese, estando todos vivos, eles seriam quatro pessoas. O Código determina 

que metade fique com o cônjuge (e não 1/5). Por isso defende-se a manutenção do 

dispositivo que, na concorrência com ascendentes de grau mais remoto, o cônjuge receba 

metade da herança.  

Sobre o direito ao parentesco dos pais genéticos e afetivos, deve-se analisar 

primeiro o que dispõe o Código Civil sobre o assunto:  

Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para 

com as outras na relação de ascendentes e descendentes. 

Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto 

grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da 

outra. 
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Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem.
809

 

Desta feita, diante de um caso de multiparentalidade, em que se manteve pai e 

mãe biológicos e pai/mãe socioafetivo ou o contrário, pode-se dizer que o filho 

reconhecido nessa qualidade terá parentesco natural com seus pais biológicos (os mantidos 

no registro) e parentesco civil pela via socioafetiva, adoção ou inseminação, com os pais 

assim declarados. Uma vez estabelecido o parentesco na multiparentalidade – aqui então 

será natural e civil – formar-se-ão os vínculos em linha reta de ascendência e descendência 

já no registro civil – três pais e seis avós, independente de ser o vínculo natural ou civil e, 

por consequência, o parentesco colateral com os demais entes familiares nos termos do 

Art. 1592 do Código Civil.  

Com relação ao direito do filho de estar sob o poder familiar dos pais genéticos e 

afetivos de modo concomitante, dependerá do caso em concreto. Pode a guarda ser 

unilateral ou compartilhada. Cumpre ressaltar que o instituto da guarda compartilhada foi 

recentemente modificado no ordenamento jurídico, de modo que esta terá, pela lei, certa 

preferência, quando ficar demonstrado que tal fato seja mais favorável ao filho. Assim, nos 

casos de multiparentalidade, o poder familiar poderá ser exercido de forma compartilhada 

por todos os pais reconhecidos ou, então, de forma compartilhada pelos pais que vivem 

sobre um mesmo teto e com direito de visita ao outro.  

Pode-se ainda pensar na hipótese de já ter havido o rompimento da segunda união, 

de modo que pode ocorrer a guarda compartilhada entre três pais separados ou o direito de 

guarda para um ou dois deles e o terceiro com o direito de visita. Enfim, da análise do caso 

em concreto, com suas peculiaridades, é que se estabelecerá a melhor forma (ou a menos 

confusa) para esse exercício.  

O impedimento matrimonial, nos termos do Art. 1521, do Código Civil, deve-se 

manter tanto com relação ao parentesco natural quanto civil, ou seja, haverá duplo 

impedimento para o casamento, de todos os pais (inclusive, quando for o caso de adoção 

com manutenção de apenas o pai/mãe biológico, o impedimento continua com relação a 

quem teve destituído o poder familiar).  
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Assim, concernente ao direito de herança, alimentos, parentesco com os demais 

entes familiares, guarda, direito de visita, impedimentos matrimoniais, entende-se ser 

possível aplicação desses institutos aos casos de multiparentalidade. Isto porque, não pode 

haver distinção entre filhos. Já que a multiparentalidade é o espelho da verdade real no que 

se refere à filiação daquele filho, por tal motivo deve ser declarada, reconhecendo-se todos 

os direitos, obrigações e impedimentos daí decorrentes.  

Aplicando a teoria tridimensional ao Direito de Família, Belmiro Pedro Welter, 

justificando a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade, afirma:  

Em decorrência da tese da teoria tridimensional no direito de família, há 
necessidade premente da doutrina e da jurisprudência avançarem mais um 

pouco, não admitindo apenas a existência do mundo genético OU do 

mundo afetivo, mas, sim, conceder ao ser humano o direito ao mundo 
biológico E ao mundo afetivo, isso porque o ser humano é detentor de 

três mundos, genético-afetivo-ontológico, pelo que ele tem o direito: a) à 

sua singularidade, ao seu mundo real, em sua perspectiva verdadeira, a 

base sobre a qual ele se relaciona consigo mesmo (mundo ontológico); b) 
ao relacionamento com a família e a sociedade (mundo afetivo); c) na 

transmissão às gerações, por exemplo, de sua compleição física, os 

gestos, a voz, a escrita, a origem da humanidade, a imagem corporal e, 
principalmente, de todas as partículas de seu DNA (mundo genético), 

para que haja a pacificação familiar e social, um dos maiores 

fundamentos do Estado Constitucional.
810

  

Ou seja, pela teoria tridimensional no Direito de Família, exposta pelo autor acima 

referenciado, há a necessidade de compatibilização dessas duas realidades – a genética e a 

afetiva como um reflexo de que o homem possui esses três mundos – genético-afetivo-

ontológico, com o direito a uma verdade real, espelhando sua singularidade, 

relacionamento afetivo da família e sociedade e transmissão às gerações de suas 

características genéticas.  

Sobre o reconhecimento da multiparentalidade, destacam Ana Carolina B. 

Teixeira e Renata de Lima Rodrigues que a base desse reconhecimento é o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, do filho e o da proteção integral.
811

  

Por conta disso, a primeira alteração que deveria ser feita, a fim de se tutelar a 

multiparentalidade, seria a do já mencionado Art. 1636, no sentido de ampliar sua 

interpretação e trazer corresponsabilidade para os padrastos/madrastas.
812
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Outrossim, como um desdobramento da ampliação do poder familiar ao 

padrasto/madrasta, haveria todas as consequências que esse poder/dever traz, inclusive o 

de cunho sancionatório – perda ou suspensão do poder familiar.
813

 

Seguindo esse raciocínio, Aline Taiane Kirch e Lívia Copelli Copatti entendem 

que a multiparentalidade é a legitimação da filiação exercida pelo padrasto ou madrasta 

que se faz presente na vida de seu enteado, exercitando o amor, a criação, o cuidado, como 

se fosse seu filho e, ao mesmo tempo, de forma recíproca, do enteado pelo 

padrasto/madrasta, considerando-o como pai/mãe, de modo a admitir-se a inclusão do 

nome do padrasto/madrasta ao do enteado, sem prejuízo do nome dos pais biológicos. 

Admitir a multiparentalidade nada mais é do que reconhecer, no campo jurídico, o que já 

ocorre no plano fático.
814

 

Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima Rodrigues tomam por base o Direito 

Alemão para embasar o exercício compartilhado do poder familiar. No Art. 1687b do 

BGB, existe o chamado ‘Pequeno Pátrio Poder’, que traz poderes de guarda do cônjuge 

nessas novas relações.
815

 Desta forma, o poder familiar na Alemanha está reestruturado, de 

modo a estendê-lo a terceiros, ou seja, o pai ou a mãe afim, possibilitando a titularidade e o 

exercício compartilhado do fenômeno.
816

  

Outra consequência seria a isonomia entre todos os tipos parentais: monoparental, 

biparental e o multiparental, já que não há hierarquia entre esses tipos de parentesco: 

Portanto, com o estabelecimento do múltiplo vínculo parental, serão 
emanados todos os efeitos de filiação e de parentesco com a família 

estendida, pois, independe da forma como esse vínculo é estabelecido, 

sua eficácia é exatamente igual, principalmente porque irradia do 
princípio da solidariedade, de modo que instrumentaliza a 

impossibilidade de diferença de suas consequências.
817 

                                                                                                                                                                                         
812 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 48. 
813 Idem, ibidem, p. 49. 
814 KIRCH, Aline Taiane; COPATTI, Lívia Copelli. O reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos 

jurídicos. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12754>. Acesso em 25 

de março de 2015, às 16:15. 
815 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 50. 
816 Idem. A MULTIPARENTALIDADE COMO NOVA ESTRUTURA DE PARENTESCO NA 

CONTEMPORANEIDADE. op. cit., loc. cit. 
817 Idem.  Multiparentalidade como Efeito da Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., p. 50 - 51. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12754
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Da análise do Art. 1636 do Código Civil, as autoras afirmam que ele é voltado 

para proteger o pai, e não a criança, em um novo contexto familiar.
818

  

A realidade das novas famílias recompostas mostra outro cenário. Percebe-se que 

os atuais companheiros/as ou maridos/esposas participam ativamente da vida de seus 

enteados. Não há como não se pensar nessas figuras indo até a escola levar ou buscar seus 

enteados, idas ao médico, aconselhamento, educação e assistência de modo geral. Imagine 

um pai viúvo, com uma criança pequena, que se une a outra mulher. Quem criará esse 

filho, atuando e exercendo o papel de mãe é a madrasta. Isso é inevitável. Em especial no 

contexto em que se tem como premissa que a família é o local de realização das pessoas. 

Em defesa da multiparentalidade, Ana Carolina B. Teixeira e Renata de Lima 

Rodrigues afirmam:  

Defendemos a multiparentalidade como alternativa de tutela jurídica para 

um fenômeno já existente em nossa sociedade, que é fruto, 

precipuamente, da liberdade de (des)constituição familiar e da 
consequente formação de famílias reconstituídas. A nosso sentir, a 

multiparentalidade garante aos filhos menores que, na prática, convivem 

com múltiplas figuras parentais a tutela jurídica de todos os efeitos que 

emanam tanto da vinculação biológica como da socioafetiva, que, como 
demonstrado, em alguns casos, não são excludentes, e nem haveria razão 

para ser, se tal restrição exclui a tutela aos menores, presumidamente 

vulneráveis.
819

 

Ou seja, o fenômeno da multiparentalidade já existe na sociedade, no plano fático, 

no qual o exercício de atributos inerentes à paternidade ou maternidade já se fazem 

presentes no cotidiano de muitas famílias. De tal modo, a necessidade de sua 

sistematização é algo imprescindível a fim de que se garantam direitos fundamentais dos 

filhos, coexistindo, em um mesmo estado de filiação, a biológica e a socioafetiva, sem 

exclusão uma da outra, como até então se mantém.  

4.5 CONCLUSÃO 

O reconhecimento da multiparentalidade surtirá efeitos em diversos aspectos do 

direito de família e sucessões, aqui já demonstrados.  

Em casos de adoção pode ocorrer a destituição do poder familiar mas, se for o 

caso de multiparentalidade, mantém-se a filiação biológica e acrescenta-se a socioafetiva.  

                                                             
818 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentalidade como Efeito da 

Socioafetividade nas Famílias Recompostas. op. cit., loc. cit. 
819 Idem, ibidem, loc. cit 
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Com relação aos alimentos, em casos de filiação multiparental, podem-se aplicar 

as regras dos Artigos 1694 e seguintes do Código. Lembrando que os pais são as primeiras 

pessoas a serem demandadas nas ações, de modo que poderá o filho pleitear alimentos aos 

seus pais, quer sejam eles biológicos ou socioafetivos. Reconhecida a multiparentalidade, o 

filho terá o direito de pleitear os alimentos, na medida de sua necessidade, de qualquer de 

seus pais.  

O nome do filho com multiparentalidade reconhecida poderá ter a inclusão dos 

nomes paternos ou maternos, com a devida inclusão em seu registro civil, alterando ainda a 

filiação e inserindo-se os demais avós. Então, no campo “filiação”, inserir-se-iam os vários 

pais ou mães.  

Com relação à herança, reconhecida a multiparentalidade, o filho será reconhecido 

como herdeiro necessário e terá lugar na sucessão legítima, conforme preceituam os Arts. 

1845 e 1829 do Código Civil, já que os descendentes da mesma classe (ou seja, os filhos), 

terão os mesmos direitos (Art. 1834).  

Apontou-se o problema do cônjuge casado com alguém que tenha a 

multiparentalidade reconhecida concorrendo com os ascendentes desse. Sugeriu-se que o 

teor do dispositivo do Art. 1837, em sua primeira parte, tenha a divisão por cabeça. 

No que tange ao parentesco nos casos de multiparentalidade, o filho terá 

parentesco natural/biológico com seus pais e família ligados por esses laços e terá 

parentesco de outra origem (socioafetividade) com os demais parentes com quem não 

possua consanguinidade.  

Sobre o poder familiar exercido pelos pais, isso dependerá da aplicação da guarda 

compartilhada, ou não. Se aplicada a guarda compartilhada, o poder familiar será exercido 

de forma conjunta por todos os genitores, caso contrário, esse poder/dever será exercido 

pelo pai/mãe detentor da guarda e o outro terá direito de visita e de supervisão. 

O impedimento matrimonial deve ser mantido tanto para os laços de parentesco 

biológico como para os socioafetivos, nos termos do Art. 1521 do Código Civil.  

Deve-se, dessa forma, ganhar isonomia todos os tipos parentais – monoparental, 

biparental e o multiparental.  
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Sob a luz do princípio do melhor interesse da criança/adolescente (do filho de 

modo geral) e o da proteção integral e, ainda, diante do reconhecimento de que não há 

prevalência de nenhuma forma de parentesco sobre a outra é que se deve reconhecer o 

fenômeno da multiparentalidade como maneira de espelhar a verdade fática que permeia 

essas relações familiares.  
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5 SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

Art. 1.593.  

§ 1
o
 O parentesco poderá ser natural e civil quando resultar de multiparentalidade.  

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, pelos casos de 

reprodução assistida, por adoção, ou reconhecimento de socioafetividade terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação. 

Art. 1.597.  

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

a esposa, desde que tenha deixado autorização para utilização do material genético.   

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, seja ela masculina ou feminina, 

desde que autorizada a utilização de material genético de terceiro doador.  

VI- havidos pela técnica de reprodução assistida mediante utilização de cessão de 

útero alheio. 

§ 1
o
 Em caso de divórcio ou separação do casal, devem os mesmos deixar escrito 

sua manifestação de vontade com relação ao destino dos embriões criopreservados.  

Art. 1.635.  

IV - pela adoção, salvo no caso de declaração de multiparentalidade com 

manutenção do vínculo biológico.  

Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, 

não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar. 

§1º poderá o padrasto ou a madrasta auxiliar seus cônjuges ou companheiros no 

exercício do poder familiar de seus filhos.  

Art. 1837. 

§1º Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge casado com 

pessoa que tenha três genitores multiparentais, a divisão da herança será feita quinhões 

iguais. 
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Anexo 1 - Certidão de Nascimento de Elizabeth Haimenis  

 

 



264 

 

 

Termo de autorização de uso  

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

Anexo 2 – Julgados do capítulo 2 

Agravo de instrumento. Decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a 

institucionalização da menor de sete anos de idade. Insurgência da família que a recebeu 

em seu lar. Alegação de laços de afeto e de solidariedade. Estudo social recomendando a 

manutenção da criança sob os cuidados da agravante, a despeito do acolhimento de seus 

dois irmãos mais jovens. Infante com possibilidades de adoção prejudicada por encontrar-

se com quase oito anos e possuir irmãos biológicos. Manifesto desejo da criança em 

permanecer com as pessoas que a acolheram e pelas quais já desenvolvera relação de amor 

e confiança. Ordem do cadastro que deve ceder diante de situação peculiar a sinalizar ser 

este o melhor interesse da criança. Recurso conhecido e provido. Por vezes, a adoção, antes 

mesmo de oficializar-se, acontece na prática, adota-se alguém na vida e no coração, cuja 

regularização pelo poder judiciário configura mero corolário do verdadeiro sentido do 

instituto, lembrando que ‘o filho adotivo poderá tornar-se e sentir-se o filho da história 

afetiva daqueles pais, na medida em que esses pais o sentirem como tal’. (Poisson, Patrick. 

A seleção dos candidatos à adoção: prever o imprevisível. In: Freire, Fernando (org.). 

Abandono e adoção: contribuições para uma cultura da adoção. 20. Ed. Curitiba: 

associação brasileira terra dos homens, 2001. P. 65). (TJSC – AI nº 20130083217, Relator 

Ronei Danielli, 6ª Câmara de Direito Civil Julgado, J. 03/07/2013). 

Direito civil. Família. Criança e adolescente. Adoção. Pedido preparatório de 

destituição do poder familiar formulado pelo padrasto em face do pai biológico. 

Legítimo interesse. Famílias recompostas. Melhor interesse da criança. O 

procedimento para a perda do poder familiar terá início por provocação do Ministério 

Público ou de pessoa dotada de legítimo interesse, que se caracteriza por uma estreita 

relação entre o interesse pessoal do sujeito ativo e o bem-estar da criança. O pedido de 

adoção, formulado neste processo, funda-se no art. 41, § 1º, do ECA (correspondente ao 

art. 1.626, parágrafo único, do CC/02), em que um dos cônjuges pretende adotar o filho do 

outro, o que permite ao padrasto invocar o legítimo interesse para a destituição do 

poder familiar do pai biológico, arvorado na convivência familiar, ligada, 

essencialmente, à paternidade social, ou seja, à socioafetividade, que representa, 

conforme ensina Tânia da Silva Pereira, um convívio de carinho e participação no 

desenvolvimento e formação da criança, sem a concorrência do vínculo biológico (Direito 

da criança e do adolescente - uma proposta interdisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 735). O alicerce, portanto, do pedido de adoção reside no estabelecimento de 

relação afetiva mantida entre o padrasto e a criança, em decorrência de ter formado 

verdadeira entidade familiar com a mulher e a adotanda, atualmente composta também 

por filha comum do casal. Desse arranjo familiar, sobressai o cuidado inerente aos 

cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a prole comum, seja ela oriunda 

de relacionamentos anteriores de cada consorte, considerando a família como espaço para 

dar e receber cuidados. Sob essa perspectiva, o cuidado, na lição de Leonardo Boff, 

representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o 

outro; entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado revela de 

maneira concreta como é o ser humano. Sem cuidado ele deixa de ser humano. Se não 

receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, 

perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que empreender, 

acabará por prejudicar a si mesmo por destruir o que estiver à sua volta. Por isso o cuidado 

deve ser entendido na linha da essência humana. (apud Pereira, Tânia da Silva. Op. cit. p. 

58). Com fundamento na paternidade responsável, o poder familiar é instituído no interesse 

dos filhos e da família, não em proveito dos genitores e com base nessa premissa deve ser 
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analisada sua permanência ou destituição. Citando Laurent, o poder do pai e da mãe não é 

outra coisa senão proteção e direção (Principes de Droit Civil Français, 4/350), segundo as 

balizas do direito de cuidado a envolver a criança e o adolescente. Sob a tônica do 

legítimo interesse amparado na socioafetividade, ao padrasto é conferida legitimidade 

ativa e interesse de agir para postular a destituição do poder familiar do pai biológico 

da criança. Entretanto, todas as circunstâncias deverão ser analisadas detidamente no 

curso do processo, com a necessária instrução probatória e amplo contraditório, 

determinando-se, outrossim, a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por 

equipe interprofissional, segundo estabelece o art. 162, § 1º, do Estatuto protetivo, sem 

descurar que as hipóteses autorizadoras da destituição do poder familiar que devem estar 

sobejamente comprovadas  são aquelas contempladas no art. 1.638 do CC/02 c.c. art. 24 do 

ECA, em numerus clausus. Isto é, tão somente diante da inequívoca comprovação de uma 

das causas de destituição do poder familiar, em que efetivamente seja demonstrado o risco 

social e pessoal a que esteja sujeita a criança ou de ameaça de lesão aos seus direitos, é que 

o genitor poderá ter extirpado o poder familiar, em caráter preparatório à adoção, a qual 

tem a capacidade de cortar quaisquer vínculos existentes entre a criança e a família 

paterna. O direito fundamental da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio 

da sua família, preconizado no art. 19 do ECA, engloba a convivência familiar ampla, para 

que o menor alcance em sua plenitude um desenvolvimento sadio e completo. Atento a 

isso é que o Juiz deverá colher os elementos para decidir consoante o melhor interesse da 

criança. Diante dos complexos e intrincados arranjos familiares que se delineiam no 

universo jurídico ampliados pelo entrecruzar de interesses, direitos e deveres dos diversos 

componentes de famílias redimensionadas, deve o Juiz pautar-se, em todos os casos e 

circunstâncias, no princípio do melhor interesse da criança, exigindo dos pais 

biológicos e socioafetivos coerência de atitudes, a fim de promover maior harmonia 

familiar e consequente segurança às crianças introduzidas nessas inusitadas 

tessituras. Por tudo isso, consideradas as peculiaridades do processo, é que deve ser 

concedido ao padrasto legitimado ativamente e detentor de interesse de agir o direito de 

postular em juízo a destituição do poder familiar pressuposto lógico da medida principal de 

adoção por ele requerida em face do pai biológico, em procedimento contraditório, 

consonante o que prevê o art. 169 do ECA. Nada há para reformar no acórdão recorrido, 

porquanto a regra inserta no art. 155 do ECA foi devidamente observada, ao contemplar o 

padrasto como detentor de legítimo interesse para o pleito destituitório, em procedimento 

contraditório. Recurso especial não provido. (REsp 1106637/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 01/07/2010). Grifos desta 

autora.  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

45 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DEMONSTRADA COM O ADOTANTE. MELHOR 

INTERESSE DO ADOTANDO. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO 

PAI BIOLÓGICO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de ser afastado o 

requisito do consentimento do pai biológico em caso de adoção de filho maior por 

adotante com quem já firmada a paternidade socioafetiva. 2. O ECA deve ser 

interpretado sob o prisma do melhor interesse do adotando, destinatário e maior 

interessado da proteção legal. 3. A realidade dos autos, insindicável nesta instância 

especial, explicita que o pai biológico está afastado do filho por mais de 12 (doze) 

anos, o que permitiu o estreitamento de laços com o pai socioafetivo, que o criou 

desde tenra idade. 4. O direito discutido envolve a defesa de interesse individual e 

disponível de pessoa maior e plenamente capaz, que não depende do consentimento dos 

pais ou do representante legal para exercer sua autonomia de vontade. 5. O ordenamento 
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jurídico pátrio autoriza a adoção de maiores pela via judicial quando constituir efetivo 

benefício para o adotando (art. 1.625 do Código Civil). 6. Estabelecida uma relação 

jurídica paterno-filial (vínculo afetivo), a adoção de pessoa maior não pode ser refutada 

sem justa causa pelo pai biológico, em especial quando existente manifestação livre de 

vontade de quem pretende adotar e de quem pode ser adotado. 7. Recurso especial não 

provido. (Grifos desta autora). REsp 1444747/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015.  

Direito civil e processual civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da vontade do 

adotante. Laço de afetividade. Demonstração. Vedado revolvimento de fatos e provas. (...) 

- O julgador não está adstrito às teses jurídicas manifestadas pelas partes, bastando-lhe 

analisar fundamentadamente as questões necessárias à resolução do embate jurídico. - 

Impõe-se especial atenção à condição peculiar da criança como pessoa em 

desenvolvimento, devendo o julgador nortear-se pela prevalência dos interesses do menor 

sobre qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. - A adoção póstuma pode ser 

deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, venha a falecer no 

curso do procedimento, antes de prolatada a sentença (art. 42, § 5º, do ECA). - Na 

apreciação do pedido de adoção levar-se-á em consideração a relação de afetividade entre 

o adotante e o adotado (art. 28, § 2º, do ECA). - Se o Tribunal de origem, ao analisar o 

acervo de fatos e provas existente no processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da 

manifestação de propósito de adotar, bem como pela preexistência de laço de afeto a 

envolver a adotada e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do vedado revolvimento 

fático e probatório do processo em sede de recurso especial. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 823.384/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/06/2007, DJ 25/10/2007, p. 168). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ADOÇÃO PÓSTUMA. PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE 

ADOTAR. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 

Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito 

que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A reforma 

do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na 

estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1418648/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 08/04/2014).  

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO 

INEQUÍVOCA DA VONTADE DO ADOTANTE. LAÇO DE AFETIVIDADE. 

DEMONSTRAÇÃO. VEDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A adoção 

póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 42, § 6º, do ECA, na 

hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que 

este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. 2. Para as adoções 

post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as 

mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se 

filho fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em 

que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante da longa relação de 

afetividade, pode ser deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer 

antes de iniciado o processo de adoção. 4. Se o Tribunal de origem, ao analisar o acervo 

de fatos e provas existente no processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da 
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manifestação do propósito de adotar, bem como pela preexistência de laço de afetividade a 

envolver o adotado e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do vedado revolvimento 

fático e probatório do processo em sede de recurso especial. 5. Recurso especial conhecido 

e não provido. (REsp 1326728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/02/2014). Grifos desta autora.  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PÓSTUMA. 

VALIDADE. ADOÇÃO CONJUNTA. PRESSUPOSTOS. FAMILIA ANAPARENTAL. 

POSSIBILIDADE.  Ação anulatória de adoção post mortem, ajuizada pela União, que tem 

por escopo principal sustar o pagamento de benefícios previdenciários ao adotado - maior 

interdito -, na qual aponta a inviabilidade da adoção post mortem sem a demonstração 

cabal de que o de cujus desejava adotar e, também, a impossibilidade de ser deferido 

pedido de adoção  conjunta a dois irmãos. A redação do art. 42, § 5º, da Lei 8.069/90 - 

ECA -, renumerado como § 6º pela Lei 12.010/2009, que é um dos dispositivos de lei tidos 

como violados no recurso especial, alberga a possibilidade de se ocorrer a adoção póstuma 

na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de 

que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. Para as adoções 

post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as 

mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do menor como se 

filho fosse e o conhecimento público dessa condição. O art. 42, § 2º, do ECA, que trata da 

adoção conjunta, buscou assegurar ao adotando a inserção em um núcleo familiar no qual 

pudesse desenvolver relações de afeto, aprender e apreender valores sociais, receber e dar 

amparo nas horas de dificuldades, entre outras necessidades materiais e imateriais supridas 

pela família que, nas suas diversas acepções, ainda constitui a base de nossa sociedade. A 

existência de núcleo familiar estável e a consequente rede de proteção social que podem 

gerar para o adotando, são os fins colimados pela norma e, sob esse prisma, o conceito de 

núcleo familiar estável não pode ficar restrito às fórmulas clássicas de família, mas pode, e 

deve, ser ampliado para abarcar uma noção plena de família, apreendida nas suas bases 

sociológicas. Restringindo a lei, porém, a adoção conjunta aos que, casados civilmente ou 

que mantenham união estável, comprovem estabilidade na família, incorre em manifesto 

descompasso com o fim perseguido pela própria norma, ficando teleologicamente órfã. 

Fato que ofende o senso comum e reclama atuação do interprete para flexibilizá-la e 

adequá-la às transformações sociais que dão vulto ao anacronismo do texto de lei. O 

primado da família socioafetiva tem que romper os ainda existentes liames que atrelam o 

grupo familiar a uma diversidade de gênero e fins reprodutivos, não em um processo de 

extrusão, mas sim de evolução, onde as novas situações se acomodam ao lado de tantas 

outras, já existentes, como possibilidades de grupos familiares. O fim expressamente 

assentado pelo texto legal - colocação do adotando em família estável - foi plenamente 

cumprido, pois os irmãos, que viveram sob o mesmo teto, até o óbito de um deles, agiam 

como família que eram, tanto entre si, como para o então infante, e naquele grupo familiar 

o adotado se deparou com relações de afeto, construiu - nos limites de suas possibilidades - 

seus valores sociais, teve amparo nas horas de necessidade físicas e emocionais, em suma, 

encontrou naqueles  que o adotaram, a referência necessária para crescer, desenvolver-se e 

inserir-se no grupo social que hoje faz parte. Nessa senda, a chamada família anaparental - 

sem a presença de um ascendente -, quando constatado os vínculos subjetivos que remetem 

à família, merece o reconhecimento e igual status daqueles grupos familiares descritos no 

art. 42, §2, do ECA. Recurso não provido. (REsp 1217415/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012). 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. Pretendida a alteração de data de nascimento. 

Hipótese em que restou identificada a existência de duas certidões de nascimento,  
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evidenciando  ter  ocorrido  adoção  à brasileira. Nulidade do segundo Assento de 

Nascimento declarada de ofício, determinando-se a expedição de mandado ao  competente  

Oficial  de  Registro  de  Pessoas Naturais. Perda  do  objeto  da  pretensão  da  autora, 

mantendo-se  a  extinção  da  demanda  sem  resolução  de mérito.  Expedição  de  cópias  

ao  MP  para  apurar-se  a eventual  ocorrência  de  crime  (art. 242,  CP)    Recurso 

prejudicado com determinações. (TJ/SP. APELAÇÃO Nº 0007783-39.2011.8.26.0008. 

Comarca  de  São  Paulo. 1ª  Câmara  de  Direito  Privado  do  Tribunal  de  Justiça  de São  

Paulo. Julgado em 11defevereiro de 2014). 

RECURSO ESPECIAL -  AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE O CADASTRO DE 

ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - VEROSSÍMIL ESTABELECIMENTO DE 

VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM O CASAL DE ADOTANTES NÃO 

CADASTRADOS - PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DURANTE OS PRIMEIROS 

OITO MESES DE VIDA - TRÁFICO DE CRIANÇA - NÃO VERIFICAÇÃO - FATOS 

QUE, POR SI, NÃO DENOTAM A PRÁTICA DE ILÍCITO - RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. I -  A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das 

pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é 

absoluta. Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio do melhor 

interesse do menor, basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor, na 

hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, ainda que este 

não se encontre sequer cadastrado no referido registro; II -  É incontroverso nos autos, de 

acordo com a moldura fática delineada pelas Instâncias ordinárias, que esta criança esteve 

sob a guarda dos ora recorrentes, de forma ininterrupta, durante os primeiros oito meses de 

vida, por conta de uma decisão judicial prolatada pelo i. desembargador-relator que, como 

visto, conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.1.0672.08.277590-5/001. Em 

se tratando de ações que objetivam a adoção de menores, nas quais há a primazia do 

interesse destes, os efeitos de uma decisão judicial possuem o potencial de consolidar uma 

situação jurídica, muitas vezes, incontornável, tal como o estabelecimento de vínculo 

afetivo; III - Em razão do convívio diário da menor com o casal, ora recorrente, durante 

seus primeiros oito meses de vida, propiciado por decisão judicial, ressalte-se, verifica-se, 

nos termos do estudo psicossocial, o estreitamento da relação de maternidade (até mesmo 

com o essencial aleitamento da criança) e de paternidade e o consequente vínculo de 

afetividade; IV - Mostra-se insubsistente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem 

no sentido de que a criança, por contar com menos de um ano de idade, e, considerando a 

formalidade do cadastro, poderia ser afastada deste casal adotante, pois não levou em 

consideração o único e imprescindível critério a ser observado, qual seja, a existência de 

vínculo de afetividade da infante com o casal adotante, que, como visto, insinua-se 

presente; V - O argumento de que a vida pregressa da mãe biológica, dependente química e 

com vida desregrada, tendo já concedido, anteriormente, outro filho à adoção, não pode 

conduzir, por si só, à conclusão de que houvera, na espécie, venda, tráfico da criança 

adotanda. Ademais, o verossímil estabelecimento do vínculo de afetividade da menor com 

os recorrentes deve sobrepor-se, no caso dos autos, aos fatos que, por si só, não 

consubstanciam o inaceitável tráfico de criança; VI - Recurso Especial provido. (REsp 

1172067/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2010, DJe 14/04/2010). Grifos desta autora. 

AGRAVO REGIMENTAL - MEDIDA CAUTELAR - AFERIÇÃO DA PREVALÊNCIA 

ENTRE O CADASTRO DE ADOTANTES E A ADOÇÃO INTUITU PERSONAE - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR - 

ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO DA MENOR COM O CASAL DE 
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ADOTANTES NÃO CADASTRADOS, COM O QUAL FICOU DURANTE OS 

PRIMEIROS OITO MESES DE VIDA - APARÊNCIA DE BOM DIREITO - 

OCORRÊNCIA - ENTREGA DA MENOR PARA OUTRO CASAL CADASTRADO - 

PERICULUM IN MORA - VERIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg na MC 

15.097/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/03/2009, DJe 06/05/2009). 

RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE C/C 

PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO POST 

MORTEM DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM 

SEU ASSENTO DE NASCIMENTO, DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE 

A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA PROCEDERAM, EM 

CONJUNTO, À DENOMINADA ‘ADOÇÃO À BRASILEIRA’ DA DEMANDANTE, 

QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, 

RECONHECENDO-SE, AO FINAL, NÃO RESTAR DEMONSTRADA A 

INTENÇÃO DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE ‘ADOTAR’ A AUTORA. 
O ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A VONTADE 

CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER 

EXPRESSÕES DE AFETO, DE SER RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO 

TAL, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 'POSSE DE ESTADO 

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

SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A 

SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM 

DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem adentrou em 

todas as questões submetidas a sua análise, tendo apresentado fundamentação suficiente, 

segundo sua convicção. No ponto ora destacado, o Tribunal estadual deixou assente que, 

embora se afigure possível o reconhecimento do estado de filiação, estribada no 

estabelecimento de vínculo socioafetivo, inclusive em hipóteses em que os pais formem 

um casal homossexual, não restou demonstrado nos autos a intenção da pretensa mãe 

socioafetiva em, também, adotá-la, sendo certo, ainda, que a mãe registral e a suposta mãe 

socioafetiva não constituíram um casal homoafetivo, tanto que esta última, posteriormente, 

casou-se com o primeiro demandado. 2. A constituição da filiação socioafetiva perpassa, 

necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao 

despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações de 

afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de 

convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de 

filho, houver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser 

concebido como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve 

revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa mãe socioafetiva já faleceu 

(trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem). 2.1. O Tribunal 

de origem, ao julgar o recurso de apelação, bem identificou a importância do aspecto sob 

comento, qual seja, a verificação da intenção da pretensa mãe de se ver reconhecida 

juridicamente como tal. Não obstante, olvidando-se que a sentença havia sido prolatada em 

julgamento antecipado (sem a concessão, portanto, de oportunidade à parte demandante de 

demonstrar os fatos alegados, por meio das provas oportunamente requeridas), a Corte 

local manteve a improcedência da ação, justamente porque o referido requisito (em seus 

dizeres, ‘a intenção de adotar') não restou demonstrado nos autos. Tal proceder encerra, 

inequivocamente, cerceamento de defesa. 2.2. Efetivamente, o que se está em discussão, e 

pende de demonstração, é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre 
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a demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para tanto: i) a vontade 

clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser 

reconhecida, voluntariamente, como mãe da autora; ii) a configuração da denominada 

'posse de estado de filho', que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e 

duradoura.  Todavia, em remanescendo dúvidas quanto à verificação dos referidos 

requisitos (em especial do primeiro, apontado pelo Tribunal de origem), após concedida 

oportunidade à parte de demonstrar os fatos alegados, há que se afastar, peremptoriamente, 

a configuração da filiação socioafetiva. É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da 

prova, na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar que o 

pretendido reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se à pessoa já falecida. De todo 

modo, não se pode subtrair da parte a oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em 

atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a 

permitir, em última análise, a realização do indivíduo como consectário da dignidade da 

pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a denominada multiplicidade 

parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode passar despercebida 

pelo direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as provas 

destinadas a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, que 

pressupõem, como assinalado, a observância dos requisitos acima referidos. 3. Recurso 

especial provido, para anular a sentença, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, 

determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a 

instrução probatória, tal como requerido oportunamente pelas partes. (REsp 1328380/MS, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/10/2014, DJe 03/11/2014). Grifos desta autora. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO COMPROVADO. ‘ADOÇÃO À 

BRASILEIRA’. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO 

RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA BUSCADA PELA 

FILHA REGISTRAL. 1. Nas demandas sobre filiação, não se pode estabelecer regra 

absoluta que recomende, invariavelmente, a prevalência da paternidade socioafetiva sobre 

a biológica. É preciso levar em consideração quem postula o reconhecimento ou a negativa 

da paternidade, bem como as circunstâncias fáticas de cada caso. 2. No contexto da 

chamada ‘adoção à brasileira’, quando é o filho quem busca a paternidade biológica, não se 

lhe pode negar esse direito com fundamento na filiação socioafetiva desenvolvida com o 

pai registral, sobretudo quando este não contesta o pedido. 3. Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp 1256025/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 19/03/2014). Grifos desta autora. 

DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE 

PATERNIDADE E MATERNIDADE AJUIZADA PELA FILHA. OCORRÊNCIA DA 

CHAMADA ‘ADOÇÃO À BRASILEIRA’. ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS CIVIS 

DECORRENTES DA FILIAÇÃO BIOLÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. 

PATERNIDADE E MATERNIDADE RECONHECIDOS. 1. A tese segundo a qual a 

paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre a biológica deve ser analisada com 

bastante ponderação, e depende sempre do exame do caso concreto. É que, em diversos 

precedentes desta Corte, a prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica foi 

proclamada em um contexto de ação negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral 

(ou por terceiros), situação bem diversa da que ocorre quando o filho registral é quem 

busca sua paternidade biológica, sobretudo no cenário da chamada ‘adoção à brasileira’. 2. 

De fato, é de prevalecer a paternidade socioafetiva sobre a biológica para garantir 

direitos aos filhos, na esteira do princípio do melhor interesse da prole, sem que, 
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necessariamente, a assertiva seja verdadeira quando é o filho que busca a 

paternidade biológica em detrimento da socioafetiva. No caso de ser o filho - o maior 

interessado na manutenção do vínculo civil resultante do liame socioafetivo - quem vindica 

estado contrário ao que consta no registro civil, socorre-lhe a existência de ‘erro ou 

falsidade’ (art. 1.604 do CC/02) para os quais não contribuiu. Afastar a possibilidade de o 

filho pleitear o reconhecimento da paternidade biológica, no caso de ‘adoção à brasileira’, 

significa impor-lhe que se conforme com essa situação criada à sua revelia e à margem da 

lei. 3. A paternidade biológica gera, necessariamente, uma responsabilidade não 

evanescente e que não se desfaz com a prática ilícita da chamada ‘adoção à brasileira’, 

independentemente da nobreza dos desígnios que a motivaram. E, do mesmo modo, a 

filiação socioafetiva desenvolvida com os pais registrais não afasta os direitos da filha 

resultantes da filiação biológica, não podendo, no caso, haver equiparação entre a 

adoção regular e a chamada ‘adoção à brasileira’. 4. Recurso especial provido para 

julgar procedente o pedido deduzido pela autora relativamente ao reconhecimento da 

paternidade e maternidade, com todos os consectários legais, determinando-se também a 

anulação do registro de nascimento para que figurem os réus como pais da requerente. 

(REsp 1167993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/12/2012, DJe 15/03/2013). Grifos desta autora. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 846.102 (722) ORIGEM: AC - 529976101 - 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ PROCED.:PARANÁ 

RELATORA :MIN. CÁRMEN LÚCIA RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ RECDO.(A/S) :A L M DOS R RECDO.(A/S) : D I H ADV.(A/S) 

:GIANNA CARLA ANDREATTA ROSSI. DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

HOMOAFETIVA E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. ADOÇÃO. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.277. ACÓRDÃO 

RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da 

Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: 

‘APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA 

TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. 

HABILITAÇÃO DEFERIDA. LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS 

ADOTANDOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS ADOTANTES. 

INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E 

PROVIDO. Grifos desta autora. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 846.102 (722) 

ORIGEM :AC - 529976101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.  

FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO. 

PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IDENTIDADE GENÉTICA. 

ANCESTRALIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 326 DO CPC E ART. 1.593 

DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de investigação de paternidade ajuizada em 25.04.2002. 

Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/03/2012. 2. Discussão relativa à 

possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai registrário impedir o reconhecimento 

da paternidade biológica. (...) 4. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu 

reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos 

em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança por escolha própria, 

destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à relação pai-filho. 5. A 
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prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como 

principal fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos 

filhos face às pretensões negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) o 

conhecimento da verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de 

nascimento e (ii) a existência de uma relação de afeto, cuidado, assistência moral, 

patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos. 6. Se é o próprio filho quem 

busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, porque durante toda a sua 

vida foi induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles que o 

registraram, não é razoável que se lhe imponha a prevalência da paternidade 

socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão. 7. O reconhecimento do estado de filiação 

constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, 

portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. 8. Ainda que 

haja a consequência patrimonial advinda do reconhecimento do vínculo jurídico de 

parentesco, ela não pode ser invocada como argumento para negar o direito do 

recorrido à sua ancestralidade. Afinal, todo o embasamento relativo à possibilidade de 

investigação da paternidade, na hipótese, está no valor supremo da dignidade da pessoa 

humana e no direito do recorrido à sua identidade genética. 9. Recurso especial desprovido. 

(REsp 1401719/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AGRAVO 

RETIDO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ARTIGO 47 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO - AÇÃO 

NEGATÓRIA DE MATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO 

- DIREITO PERSONALÍSSIMO - IMPRESCRITIBILIDADE - PROVA DA FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.  

Em ação negatória de maternidade cumulada com anulação de registro, não se mostra 

necessária a inclusão da suposta mãe biológica no pólo passivo da ação, pois esta tem 

como objeto apenas a declaração de inexistência de maternidade da autora, mãe registral, 

em relação à ré; sendo inaplicável o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, 

porque nenhum efeito produzirá a sentença em tal ação sobre a suposta mãe biológica. O 

reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado pelo pai ou pela mãe que conteste o vínculo 

biológico a qualquer tempo e sem qualquer restrição, devendo prevalecer o princípio da 

verdade real, por caber a todo ser humano o direito de conhecer quem são seus verdadeiros 

pai e mãe biológicos, não podendo o Judiciário, que tem o monopólio da jurisdição, ficar 

insensível às mudanças tecnológicas e médicas que passaram a permitir o conhecimento de 

tal informação, ainda mais para privilegiar o mero aspecto formal dos Registros de 

Nascimento. Em ação negatória de maternidade cumulada com anulação de registro, não se 

mostra necessária a inclusão da suposta mãe biológica no pólo passivo da ação, pois esta 

tem como objeto apenas a declaração de inexistência de maternidade da autora, mãe 

registral, em relação à ré; sendo inaplicável o disposto no artigo 47 do Código de Processo 

Civil, porque nenhum efeito produzirá a sentença em tal ação sobre a suposta mãe 

biológica. Constatada a presença de socioafetividade na filiação estabelecida entre as 

partes, de forma pública , notória e duradoura, não há como deferir a desconstituição da 

declaração de maternidade pretendida pela apelante. V.v.p - A ação negatória de 

maternidade sujeita-se ao lapso prescricional estabelecido pelo artigo 178, parágrafo 9º, 

inciso V, do Código Civil de 1916, vigente à época do reconhecimento da filha, porque, 

quando da entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do 

tempo estabelecido no mencionado artigo - regra de transição do artigo 2.028 do novo 

Código Civil.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0024.11.041162-6/002, Relator(a): Des.(a) 
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Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2014, publicação da súmula 

em 16/10/2014). 

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade e 

maternidade. Vínculo biológico. Vínculo sócio-afetivo. Peculiaridades. A adoção à 

brasileira, inserida no contexto de filiação sócio-afetiva, caracteriza-se pelo 

reconhecimento voluntário da maternidade/paternidade, na qual, fugindo das exigências 

legais pertinentes ao procedimento de adoção, o casal (ou apenas um dos 

cônjuges/companheiros) simplesmente registra a criança como sua filha, sem as cautelas 

judiciais impostas pelo Estado, necessárias à proteção especial que deve recair sobre os 

interesses do menor. O reconhecimento do estado de filiação constitui direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer 

restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. O princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana, estabelecido no art. 1º, inc. III, da CF/88, como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o direito à identidade biológica e 

pessoal.  Caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercear o 

direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por conseguinte, a 

necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica. A investigante não pode ser 

penalizada pela conduta irrefletida dos pais biológicos, tampouco pela omissão dos pais 

registrais, apenas sanada, na hipótese, quando aquela já contava com 50 anos de idade. 

Não se pode, portanto, corroborar a ilicitude perpetrada, tanto pelos pais que 

registraram a investigante, como pelos pais que a conceberam e não quiseram ou não 

puderam dar-lhe o alento e o amparo decorrentes dos laços de sangue conjugados aos 

de afeto. Dessa forma, conquanto tenha a investigante sido acolhida em lar ‘adotivo’ e 

usufruído de uma relação sócio-afetiva, nada lhe retira o direito, em havendo sua 

insurgência ao tomar conhecimento de sua real história, de ter acesso à sua verdade 

biológica que lhe foi usurpada, desde o nascimento até a idade madura. Presente o 

dissenso, portanto, prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo biológico. Nas 

questões em que presente a dissociação entre os vínculos familiares biológico e sócio-

afetivo, nas quais seja o Poder Judiciário chamado a se posicionar, deve o julgador, ao 

decidir, atentar de forma acurada para as peculiaridades do processo, cujos 

desdobramentos devem pautar as decisões. Recurso especial provido. (STJ. REsp 

833.712/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 347). Grifos desta autora.  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE - ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CAUSA DE PEDIR - 

EVENTUAL INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - NÃO EVIDENCIADO - PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA - 

IRREVOGABILIDADE DO RECONHECIMENTO. O reconhecimento de filho, mesmo 

não sendo eventualmente o pai biológico, realizado em registro de nascimento, é 

irrevogável, salvo comprovação de vício de vontade, cujo ônus probatório incumbe à parte 

interessada em anulá-lo. Não demonstrado vício formal ou material necessários à 

procedência do pedido, tampouco a ausência da paternidade sócio-afetiva, não há como 

desfazer, fundamentado na inexistência de eventual vínculo biológico, ato levado a efeito 

com perfeita demonstração da vontade, notadamente à vista do direito da criança de ter 

preservado seu estado de filiação.  (TJMG -  Apelação Cível 1.0024.09.743205-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, 

publicação da súmula em 26/02/2014). 
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Anexo 3 – Julgados do capítulo 3 

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação negatória de paternidade. Exame de DNA. 

Tem-se como perfeitamente demonstrado o vício de consentimento a que foi levado a 

incorrer o suposto pai, quando induzido a erro ao proceder ao registro da criança, 

acreditando se tratar de filho biológico. A realização do exame pelo método DNA a 

comprovar cientificamente a inexistência do vínculo genético, confere ao marido a 

possibilidade de obter, por meio de ação negatória de paternidade, a anulação do registro 

ocorrido com vício de consentimento. A regra expressa no art. 1.601 do CC/02, estabelece 

a imprescritibilidade da ação do marido de contestar a paternidade dos filhos nascidos de 

sua mulher, para afastar a presunção da paternidade. Não pode prevalecer a verdade fictícia 

quando maculada pela verdade real e incontestável, calcada em prova de robusta certeza, 

como o é o exame genético pelo método DNA. E mesmo considerando a prevalência dos 

interesses da criança que deve nortear a condução do processo em que se discute de um 

lado o direito do pai de negar a paternidade em razão do estabelecimento da verdade 

biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado seu estado de filiação, verifica-

se que não há prejuízo para esta, porquanto à menor socorre o direito de perseguir a 

verdade real em ação investigatória de paternidade, para valer-se, aí sim, do direito 

indisponível de reconhecimento do estado de filiação e das consequências, inclusive 

materiais, daí advindas. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 878.954/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 

28/05/2007) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO. PAI FALECIDO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E 

INDISPONÍVEL DO GENITOR. SUB-ROGAÇÃO DOS AVÓS. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. A legitimidade ativa da ação negatória de paternidade compete 

exclusivamente ao pai registral por ser ação de estado, que protege direito personalíssimo e 

indisponível do genitor, não comportando sub-rogação dos avós, porquanto direito 

intransmissível. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1221269/MT, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014). 

EMENTA: Ação visando anulação de assento de nascimento. Ação extinta sem 

apreciação do mérito - Falecimento do pai. Ajuizamento da ação pelos avós paternos da 

criança. Legitimidade ativa. Embora somente ao pai caiba, em princípio, iniciar ação de 

contestação da paternidade, nos termos do art. 1.601 do CC, por se tratar de ação 

personalíssima, o fato é que no presente caso há legítimo interesse dos avós no sentido de 

fazer prevalecer a verdade real, inclusive do ato registrário, lembrando que os autores tem 

seus nomes na certidão de nascimento do neto, existindo interesse moral e até mesmo 

pecuniário, eventualmente. Interesse em aclarar a relação de parentesco com o réu, nascido 

em janeiro de 2011, sendo que o falecimento do filho dos autores ocorreu em maio do 

mesmo ano, não sendo possível nem mesmo defender-se a tese da constituição de relação 

sócio afetiva, que de fato poderia ser adotada em detrimento daquela meramente biológica. 

Alegação, ademais, de que houve falsidade ideológica e erro - Apelo provido para 

determinar-se o prosseguimento do processo, com a realização de perícia. (TJ/SP na 

Apelação nº 0001315-63.2011.8.26.0233, da Comarca de São Carlos, julgado em 06 de 

maio de 2014). Grifos desta autora. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 1. PREFACIAL. 

PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA NA CONTESTAÇÃO E DA 
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ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA INICIAL, 

AQUIESCIDA PELA PARTE REQUERIDA, COM REITERAÇÃO DAS 

MATÉRIAS DE DEFESAS DESENVOLVIDAS NO CURSO DO PROCESSO. 2. 

MÉRITO. DECLARANTE, SOB A PRESUNÇÃO PATER IS EST, INDUZIDO A 

ERRO. VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE AFETO ESTABELECIDA ENTRE PAI E 

FILHO REGISTRAIS CALCADA NO VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

ORIGINÁRIO. ROMPIMENTO DEFINITIVO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Afigura-se 

absolutamente estéril a discussão afeta à observância ou não dos princípios da 

eventualidade e da adstrição, notadamente porque a tese de paternidade socioafetiva, não 

trazida inicialmente na contestação, mas somente após o exame de DNA, conjugada 

com a também inédita alegação de que o demandante detinha conhecimento de que não era 

o pai biológico quando do registro, restou, de certo modo, convalidada no feito. Isso 

porque o autor da ação pleiteou a emenda da inicial, para o fim de explicitar o pedido 

de retificação do registro de nascimento do menor, proceder aquiescido pela parte 

requerida, que, posteriormente, ratificou os termos de sua defesa como um todo 

desenvolvida no processo. 2.  A controvérsia instaurada no presente recurso especial 

centra-se em saber se a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, 

efetuada e declarada por indivíduo que, na fluência da união estável estabelecida com 

a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o pai biológico desta (incidindo, 

portanto, em erro), daí estabelecendo vínculo de afetividade durante os primeiros 

cinco/seis anos de vida do infante, pode ou não ser desconstituída. 2.1. Ao declarante, 

por ocasião do registro, não se impõe a prova de que é o genitor da criança a ser registrada. 

O assento de nascimento traz, em si, esta presunção, que somente pode vir a ser 

ilidida pelo declarante caso este demonstre ter incorrido, seriamente, em vício de 

consentimento, circunstância, como assinalado, verificada no caso dos autos. Constata-

se, por conseguinte, que a simples ausência de convergência entre a paternidade declarada 

no assento de nascimento e a paternidade biológica, por si, não autoriza a invalidação do 

registro. Ao marido/companheiro incumbe alegar e comprovar a ocorrência de erro 

ou falsidade, nos termos dos arts. 1.601 c.c 1.604 do Código Civil. Diversa, entretanto, é 

a hipótese em que o indivíduo, ciente de que não é o genitor da criança, voluntária e 

expressamente declara o ser perante o Oficial de Registro das Pessoas Naturais (‘adoção à 

brasileira’), estabelecendo com esta, a partir daí, vínculo da afetividade paterno-filial. A 

consolidação de tal situação (em que pese antijurídica e, inclusive, tipificada no art. 242, 

CP), em atenção ao melhor e prioritário interesse da criança, não pode ser modificada pelo 

pai registral e socioafetivo, afigurando-se irrelevante, nesse caso, a verdade biológica. 

Jurisprudência consolidada do STJ. 2.2. A filiação socioafetiva, da qual a denominada 

adoção à brasileira consubstancia espécie, detém integral respaldo do ordenamento jurídico 

nacional, a considerar a incumbência constitucional atribuída ao Estado de proteger toda e 

qualquer forma de entidade familiar, independentemente de sua origem (art. 227, CF). 2.3. 

O estabelecimento da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, 

mesmo, pela voluntariedade do apontado pai, ao despender afeto, de ser reconhecido 

como tal. É dizer: as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à 

criança somente terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além 

da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que 

despende o afeto, a clara e inequívoca intenção de ser concebido juridicamente como 

pai ou mãe daquela criança. Portanto, a higidez da vontade e da voluntariedade de ser 

reconhecido juridicamente como pai, daquele que despende afeto e carinho a outrem, 

consubstancia pressuposto à configuração de toda e qualquer filiação socioafetiva. Não se 

concebe, pois, a conformação desta espécie de filiação, quando o apontado pai incorre 
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em qualquer dos vícios de consentimento. Na hipótese dos autos, a incontroversa relação 

de afeto estabelecida entre pai e filho registrais (durante os primeiros cinco/seis anos de 

vida do infante), calcada no vício de consentimento originário, afigurou-se 

completamente rompida diante da ciência da verdade dos fatos pelo pai registral, há 

mais de oito anos. E, também em virtude da realidade dos fatos, que passaram a ser de 

conhecimento do pai registral, o restabelecimento do aludido vínculo, desde então, nos 

termos deduzidos, mostrou-se absolutamente impossível. 2.4. Sem proceder a qualquer 

consideração de ordem moral, não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro 

substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento 

originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o 

queira. Como assinalado, a filiação sociafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do 

apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, 

ausente na hipótese dos autos. Registre-se, porque relevante: Encontrar-se-ia, 

inegavelmente, consolidada a filiação socioafetiva, se o demandante, mesmo após ter 

obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico do requerido, 

mantivesse com este, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o 

inquinava. 2.5. Cabe ao marido (ou ao companheiro), e somente a ele, fundado em 

erro, contestar a paternidade de criança supostamente oriunda da relação 

estabelecida com a genitora desta, de modo a romper a relação paterno-filial então 

conformada, deixando-se assente, contudo, a possibilidade de o vínculo de afetividade 

vir a se sobrepor ao vício, caso, após o pleno conhecimento da verdade dos fatos, seja 

esta a vontade do consorte/companheiro (hipótese, é certo, que não comportaria 

posterior alteração). 3. Recurso Especial provido, para julgar procedente a ação negatória 

de paternidade. (REsp 1330404/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015). Grifos desta autora. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PATERNIDADE. 

PECULIARIDADES DO CASO. VÍNCULO GENÉTICO AFASTADO POR EXAME 

DE DNA E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. PRINCÍPIO DA VERDADE 

REAL. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, à época da realização do 

registro de nascimento, a filiação foi declarada tão somente com base nas afirmativas 

feitas pela genitora do menor, que induziram o declarante a acreditar ser o pai da 

criança, é possível questionar a paternidade em ação negatória, com base em vício de 

consentimento. 2. Se o vínculo biológico foi afastado por prova genética (exame de DNA) 

e, por depoimentos, comprovou-se a ausência de vínculo afetivo entre o declarante e o 

menor, não há como manter filiação em desacordo com a realidade. 3. Nas ações de 

estado, prevalece o princípio da verdade real, que deve ser afastado apenas em 

circunstâncias particulares e especiais, considerando-se o caso concreto. 4. Recurso 

especial desprovido. (REsp 1362557/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/10/2014, DJe 09/12/2014). Grifos desta autora.  

Investigação de paternidade. Autora que foi registrada espontaneamente por L.A.T, marido 

de sua genitora, mantendo com ele vínculo socioafetivo. Mãe da autora que, por ocasião do 

falecimento de L.A.T, contou-lhe ser o réu seu pai biológico. Vínculo biológico que é 

incontroverso e comprovado por exame de DNA. Paternidade socioafetiva exercida por 

terceiro que não pode impedir a autora de conhecer sua origem biológica. Direito da autora 

de ver reconhecida a paternidade biológica do réu que é personalíssimo, reflexo da 

dignidade da pessoa humana. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. 

(TJ/SP. Apelação  nº 0033309-58.2012.8.26.0562,  da  Comarca  de  Santos, julgado pela 
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7ª  Câmara  de  Direito  Privado  do  Tribunal  de Justiça  de  São  Paulo, em 12 de março 

de 2014). 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALTERAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Considerando que o 

autor alega que o seu registro civil não espelha a verdade e que seu pai registral não é o pai 

biológico e pretende investigar a paternidade, indicando o nome do seu genitor, é evidente 

que há possibilidade jurídica do pedido, já que se trata de ação de estado, e o seu interesse 

é juridicamente protegido, pois pretende a retificação do seu registro de nascimento, não 

sendo possível cogitar de carência de ação, seja pela ausência de possibilidade jurídica ou 

de interesse processual. Recurso provido. (Apelação Cível Nº70059648204, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 02/07/2014). 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. 

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.604 e 1.609 do 

Código Civil. 1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em fevereiro de 2006. Recurso 

especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012. 2. Discussão relativa à nulidade do registro 

de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstração da ausência de 

vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem 

por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique 

à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do 

mesmo diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos 

casos de comprovado erro ou falsidade do registro. 4. Para que fique caracterizado o erro, é 

necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar. 5. 

Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da 

vontade daquele que, um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de 

reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade 

socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva 

existência de vínculo familiar. 6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de 

paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança 

preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade. E 

a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode ficar à deriva em face das 

incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros 

submersos em conflitos familiares. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1383408/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 

30/05/2014). Grifos desta autora. 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTS. 1.604 e 1.609 

do Código Civil. 1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em 14.08.2006. Recurso 

especial concluso ao Gabinete em 14.06.2013. 2. Discussão relativa à nulidade do registro 

de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstração da ausência de 

vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem por 

escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê 

da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo 

diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de 

comprovado erro ou falsidade do registro. 4. Para que fique caracterizado o erro, é 
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necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar. 5. 

Mesmo que não tenha ficado demonstrada a construção de qualquer vínculo de afetividade 

entre as partes, no decorrer de mais de 50 anos, a dúvida que o recorrente confessa que 

sempre existiu, mesmo antes da criança da nascer, de que ele era seu filho, já é suficiente 

para afastar a ocorrência do vício de consentimento - erro - no momento do registro 

voluntário. 6. No entendimento desta Corte, para que haja efetiva possibilidade de 

anulação do registro de nascimento, é necessária prova robusta no sentido de que o pai foi 

de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto. 7. Recurso especial 

desprovido. (REsp 1433470/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. INTERESSE MAIOR DA 

CRIANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A prevalência dos interesses da criança é o sentimento que deve nortear a 

condução do processo em que se discute de um lado o direito do pai de negar a paternidade 

em razão do estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito da criança de ter 

preservado seu estado de filiação. 2. O reconhecimento espontâneo da paternidade somente 

pode ser desfeito quando demonstrado vício de consentimento; não há como desfazer um 

ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que o próprio pai manifestou 

que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o menor e, mesmo assim, 

reconheceu-o como seu filho. 3. As alegações do recorrido de que foi convencido pela mãe 

do menino a registrá-lo como se seu filho fosse e de que o fez por apreço a ela não 

configuram erro ou qualquer outro vício do consentimento, e, portanto, não são, por si sós, 

motivos hábeis a justificar a anulação do assento de nascimento, levado a efeito por ele, 

quatro anos antes, quando, em juízo, voluntariamente reconheceu ser o pai da criança, 

embora sabendo não sê-lo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1229044/SC, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 

13/06/2013). 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL 

INVERÍDICO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE.  PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

PREPONDERÂNCIA. 1. Ação negatória de paternidade decorrente de dúvida 

manifestada pelo pai registral, quanto a existência de vínculo biológico com a menor 

que reconheceu voluntariamente como filha. 2. Hipótese em que as dúvidas do pai 

registral, quanto a existência de vínculo biológico, já existiam à época do 

reconhecimento da paternidade, porém não serviram como elemento dissuasório do 

intuito de registrar a infante como se filha fosse. 3. Em processos que lidam com o direito 

de filiação, as diretrizes determinantes da validade de uma declaração de reconhecimento 

de paternidade devem ser fixadas com extremo zelo e cuidado, para que não haja 

possibilidade de uma criança ser prejudicada por um capricho de pessoa adulta que, 

conscientemente, reconhece paternidade da qual duvidava, e que posteriormente se 

rebela contra a declaração auto-produzida, colocando a menor em limbo jurídico e 

psicológico. 4. Mesmo na ausência de ascendência genética, o registro da recorrida como 

filha, realizado de forma consciente, consolidou a filiação socioafetiva - relação de fato 

que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. Isso porque a parentalidade que nasce 

de uma decisão espontânea, deve ter guarida no Direito de Família. 5. Recurso especial 

provido. (REsp 1244957/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 07/08/2012, DJe 27/09/2012). Grifos desta autora.  
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NEGATÓRIA DE FILIAÇÃO. PETIÇÃO 

DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 178, § 9º, VI, DO CC/1916. 1. 

A jurisprudência de ambas as turmas de Direito Privado desta Corte Superior é na vertente 

de que ‘a regra que impõe o prazo de quatro anos para impugnar o reconhecimento 

da paternidade constante do registro civil só é aplicável ao filho natural que pretende 

afastar a paternidade por mero ato de vontade, com o objetivo único de desconstituir 

o reconhecimento da filiação, sem contudo buscar constituir nova relação. A 

decadência, portanto, não atinge o direito do filho que busca o reconhecimento da verdade 

biológica em investigação de paternidade e a consequente anulação do registro com base 

na falsidade deste’. (REsp 987.987/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.09.2008). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 853.665/GO, Rel. Ministro 

VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010). Grifos desta autora. 

Direito civil e processual civil. Agravo nos embargos no recurso especial. Ação de 

investigação de paternidade c/c petição de herança, nulidade e retificação de registro 

civil. Decadência. Anulação da paternidade constante do registro civil. Decorrência 

lógica e jurídica da eventual procedência do pedido de reconhecimento da nova 

paternidade. - O cancelamento da paternidade constante do registro civil é decorrência 

lógica e jurídica da eventual procedência do pedido de reconhecimento da nova 

paternidade. - A regra que impõe ao investigante o prazo de quatro anos para 

impugnar o reconhecimento da paternidade constante do registro civil só é aplicável 

ao filho natural que pretende afastar a paternidade por mero ato de vontade, a fim de 

desconstituir o reconhecimento da filiação, sem buscar constituir nova relação. - A 

decadência não atinge o direito do filho que pleiteie a investigação da paternidade e a 

anulação do registro com base na falsidade deste. Negado provimento ao agravo. (AgRg 

nos EDcl no REsp 745.884/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 341). Grifos desta autora. 

FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NEGATÓRIA DE FILIAÇÃO. 

PETIÇÃO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 

DECADÊNCIA. ECA. - O filho nascido na constância do casamento, tem legitimidade 

para propor ação para identificar seu verdadeiro ancestral. A restrição contida no Art. 

340 do Código Beviláqua foi mitigada pelo advento dos modernos exames de D.N.A. - A 

ação negatória de paternidade atribuída privativamente ao marido, não exclui a ação 

de investigação de paternidade proposta pelo filho contra o suposto pai ou seus 

sucessores. - A ação de investigação de paternidade independe do prévio ajuizamento da 

ação anulatória de filiação, cujo pedido é apenas consequência lógica da procedência da 

demanda investigatória. - A regra que impõe ao perfilhado o prazo de quatro anos para 

impugnar o reconhecimento, só é aplicável ao filho natural que visa afastar a 

paternidade por mero ato de vontade, a fim de desconstituir o reconhecimento da 

filiação, sem buscar constituir nova relação. - É imprescritível a ação de filho, mesmo 

maior, ajuizar negatória de paternidade. Não se aplica o prazo do Art. 178, § 9º, VI, do 

Código Beviláqua. (REsp 765.479/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 24/04/2006, p. 397). Grifos 

desta autora. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE C.C. PETIÇÃO DE 

HERANÇA E ANULAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. Reconhecimento de 

filho.   Ato irrevogável,  na conformidade  com  o  art.  48  do  ECA  e  art.  227,  §§  5º  e  
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6º da  CF/88.  Adoção que produziu seus efeitos, que não podem  ser  apagados. A  função  

social  do  instituto  da adoção,  que  merece  tratamento  especial  a  conferir segurança  

jurídica  ao  ato,  não  recomenda  abrir  precedente de  revogabilidade  por  conta  da  

casuística,  em  razão  dos efeitos  e  reflexos  que  poderia  advir. Interesse  particular que  

não  pode  prevalecer  sobre  o  coletivo. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP. 

Apelação Cível nº 0008721-98.2007.8.26.0323. Comarca de Lorena. 6ª Câmara de Direito  

Privado  do  Tribunal  de  Justiça  de São  Paulo. Julgado em 2 de maio de 2013). 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. SENTENÇA QUE SE FUNDA 

UNICAMENTE NA RECUSA A EXAME DE DNA PARA JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A questão jurídica 

principal em exame é saber se a recusa ao exame de DNA acarreta, por si só, a 

paternidade postulada. 2. As ações de investigação de paternidade são de estado e 

versam sobre direitos indisponíveis, com profundas consequências na vida de ambas as 

partes envolvidas, por isso que o princípio processual da eventualidade sofre mitigações 

em casos desse jaez. 3. No caso ora em julgamento, inexistiu notícia alguma acerca de 

provas adicionais produzidas em todo o curso do processo, seja por parte do autor, do réu 

ou mesmo de ofício, pelo juízo. O fundamento da sentença para negar a produção de prova 

testemunhal residiu unicamente no fato de que esta não possuía ‘força de afastar a 

presunção criada por força de lei, cujas consequências, aliás, foram expressamente 

cientificadas por este juízo’. 4. A Súmula 301/STJ prevê expressamente que a 

presunção decorrente da recusa ao exame de DNA é relativa, nos seguintes termos: 

‘Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz 

presunção juris tantum de paternidade’. 5. A prova a ser produzida nos autos pelo autor 

não se mostra impossível. Isso porque não é necessário demonstrar o relacionamento 

amoroso decorrente de encontros esporádicos ou clandestinos, mas os fatos casuais, como 

os que decorrem do relacionamento de amizade, trabalho, faculdade, dentre outros. 

Precedente. 6. Não se pode atribuir à recusa ao teste de DNA consequência mais 

drástica que a própria revelia do réu - situação em que o pedido não pode ser julgado 

procedente de plano -, cabendo ao autor a prova mínima dos fatos alegados. 7. Por 

outro lado, não há como afirmar, antecipadamente, que a prova testemunhal a ser 

produzida pelo réu seria inútil ou desnecessária, antevendo-se quais seriam os argumentos 

de defesa eventualmente trazidos em audiência e emitindo-se juízo de valor com base em 

meras ilações, o que caracteriza cerceamento de defesa. 8. ‘Diante do cada vez maior 

sentido publicista que se tem atribuído ao processo contemporâneo, o juiz deixou de ser 

mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe 

permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça 

com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório’ (REsp 192.681/PR, Rel. 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/03/2000, DJ 24/03/2003, p. 223). 9. Se, de um lado, não pode prejudicar o réu o fato 

de o juízo ter indeferido a prova testemunhal e decidido pela procedência do pedido 

do autor com base unicamente na recusa em submeter-se ao exame de DNA, de outro 

lado, com muito mais razão, não há como ser afetado de plano o direito material do 

autor, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial, na qual também se 

protestou por todos os demais meios de prova admitidos em direito. 10. Nos termos do 

art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 12.004/2009 e dos reiterados precedentes desta Corte, a 

presunção de paternidade deve ser apreciada dentro do contexto probatório coligido nos 

autos. No entanto, essa premissa só se concretiza, na medida em que se atribui ao réu o 

ônus da prova, quando se lhe viabilizam meios para exercer tal mister. 11. Verifica-se, 

no caso, a necessidade de as instâncias ordinárias avaliarem com mais precisão a situação 
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posta nos autos, que é extremamente delicada. Evidente que poderá o Tribunal, se for o 

caso, aplicar o enunciado da Súmula 301/STJ, após o necessário cotejo da prova produzida. 

12. Recurso especial parcialmente provido, a fim de se acolher o pedido alternativo, 

anulando-se o processo desde a sentença e reabrindo-se a instrução probatória. (REsp 

1281664/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/02/2015). Grifos desta 

autora. 

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM 

FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 

ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE 

EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E 

POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. 

REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À 

PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE 

GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE 

PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade 

da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda 

idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em 

razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame 

de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a 

coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi 

possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em 

decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer 

segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos 

óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade 

genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-

se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem 

assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de 

paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o 

reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos 

extraordinários conhecidos e providos. 

(RE 363889, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2011, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 15-

12-2011 PUBLIC 16-12-2011 RTJ VOL-00223-01 PP-00420). Grifos desta autora. 
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Anexo 4 – Julgados do capítulo 4 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. 

PATERNIDADE BIOLÓGICA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONTROVÉRSIA 

GRAVITANTE EM TORNO DA PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. ART. 226, 

CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLENÁRIO VIRTUAL. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. STF. ARE 692186 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado 

em 29/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2013 PUBLIC 21-

02-2013. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E 

ALIMENTOS PROVISIONAIS. (...) RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. 

VÍNCULO SOCIOAFETIVO.  INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. AUSÊNCIA DE 

VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. 

RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA DE 

ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA E DA 

CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO REGISTRAL. 1. Ação de investigação de 

paternidade cumulada com anulação de registro civil e alimentos provisionais movida 

pelos filhos contra o pai biológico. 2. Reconhecimento pelo tribunal de origem da 

paternidade biológica, mas sem a alteração registral correspondente. (...) 5. "Não há que se 

falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não biológico efetivou-se 

em decorrência do reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma 

espontânea, quando inteirado o pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, 

materializa-se sua vontade, em condições normais de discernimento, movido pelo vínculo 

socioafetivo e sentimento de nobreza."(REsp 709.608/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). 6. "No 

contexto da chamada "adoção à brasileira", quando é o filho quem busca a paternidade 

biológica, não se lhe pode negar esse direito com fundamento na filiação socioafetiva 

desenvolvida com o pai registral, sobretudo quando este não contesta o pedido." (REsp 

1256025/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/10/2013, DJe 19/03/2014). 7. Restabelecimento dos comandos da sentença, 

determinando-se a alteração registral. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 

1417598/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/12/2015, DJe 18/02/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA. EFEITOS MERAMENTE PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DO AUTOR EM VER DESCONSTITUÍDA A PATERNIDADE 

REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Considerando que o 

autor, embora alegue a existência de paternidade socioafetiva, não pretende afastar o 

liame parental em relação ao pai biológico, o pedido configura-se juridicamente 

impossível, na medida em que ninguém poderá ser filho de dois pais.  
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. Grifos desta autora. (TJ/RS. 
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Apelação Cível Nº 70027112192, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 02/04/2009). Grifos desta autora. 

INÉPCIA DA INICIAL - NEGATÓRIA E INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE - 

Cumulação de ação de anulação de registro civil contra o pai registral com 

investigação de filiação quanto ao indigitado e verdadeiro pai - Incidência dos 

princípios da mihi factum dabo tibi ius e iura novit cúria - Apelo, ademais, que atendeu a 

todos os pressupostos de admissibilidade - Preliminares rejeitadas. PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA - MENOR - Conflito do princípio da verdade real com o princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente - Confronto entre a paternidade 

biológica e a que resulta da relação socioafetiva - Prevalência daquela que mais bem 

atenda ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, como também ao princípio do interesse primordial da criança, 

ante sua condição especial de criança em desenvolvimento, o qual decorre daquele 

principio maior - Menor que manifestou afeto por ambos os pais, tanto o registral, como o 

biológico - Acolhimento do infante no lar do pai biológico, que, ademais, tem outro filho 

maior - Vínculo que se estabeleceu entre o menor e o pai registral que não pode ser 

considerado duradouro, já que perdurou por 2 anos - Procedência mantida, no caso, 

ante as peculiaridades que o envolvem, para que prevaleça a paternidade decorrente do 

vinculo genético - Recurso não provido. Grifos desta autora. (TJ/SP. Apelação Cível n° 

604.980.4/0-00. Comarca de Dracena. Julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 07 de outubro de 2009). Grifos desta 

autora. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. ALTERAÇÃO. 

SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. ABANDONO PELO PAI NA 

INFÂNCIA. JUSTO MOTIVO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO.  

INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES. 1. 

O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O 

nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser 

alterado no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos 

de família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e 

após ouvido o Ministério Público. 3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no 

pleito do recorrente de supressão do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado 

pelo pai desde tenra idade, foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna. 4. 

Precedentes específicos do STJ, inclusive da Corte Especial. 5. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. (REsp 1304718/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015). 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. RETIFICAÇÃO. SOBRENOME. 

REGISTRO DE NASCIMENTO DOS FILHOS.  DIREITO SUBJETIVO. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. É direito subjetivo da pessoa retificar 

seu patronímico no registro de nascimento de seus filhos após divórcio. 2. A averbação do 

patronímico no registro de nascimento do filho em decorrência do casamento atrai, à luz do 

princípio da simetria, a aplicação da mesma norma à hipótese inversa, qual seja, em 

decorrência do divórcio, um dos genitores deixa de utilizar o nome de casado (art. 3º, 

parágrafo único, da Lei nº 8.560/1992). 3. Em razão do princípio da segurança jurídica e da 

necessidade de preservação dos atos jurídicos até então praticados, o nome de casada não 

deve ser suprimido dos assentamentos, procedendo-se, tão somente, a averbação da 

alteração requerida após o divórcio. 4. Recurso especial provido. (REsp 1279952/MG, Rel. 
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Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/02/2015, DJe 12/02/2015). 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. NOME CIVIL. 

SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO. POSSIBILIDADE. JUSTO MOTIVO. 

DIREITO DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. LAÇOS 

FAMILIARES ROMPIDOS. AUTONOMIA DE VONTADE. 1. Excepcionalmente, desde 

que preservados os interesses de terceiro e demonstrado justo motivo, é possível a 

supressão do patronímico materno por ocasião do casamento. 2. A supressão devidamente 

justificada de um patronímico em virtude do casamento realiza importante direito da 

personalidade, desde que não prejudique a plena ancestralidade nem a sociedade. 3. 

Preservação da autonomia de vontade e da integridade psicológica perante a unidade 

familiar no caso concreto.4. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.433.187 - SC Brasília (DF), 26 de maio de 2015. 

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE MULTIPARENTALIDADE. 

REGISTRO CIVIL. DUPLA MATERNIDADE E PATERNIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

DESDE LOGO DO MÉRITO. APLICAÇÃO ARTIGO 515, § 3º DO CPC. A ausência de 

lei para regência de novos - e cada vez mais ocorrentes - fatos sociais decorrentes das 

instituições familiares, não é indicador necessário de impossibilidade jurídica do pedido. É 

que ‘quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito (artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil). Caso em 

que se desconstitui a sentença que indeferiu a petição inicial por impossibilidade jurídica 

do pedido e desde logo se enfrenta o mérito, fulcro no artigo 515, § 3º do CPC. Dito isso , a 

aplicação dos princípios da ‘legalidade’, ‘tipicidade’ e ‘especialidade’, que norteiam 

os ‘Registros Públicos’, com legislação originária pré-constitucional, deve ser 

relativizada, naquilo que não se compatibiliza com os princípios constitucionais 

vigentes, notadamente a promoção do bem de todos, sem preconceitos de sexo ou 

qualquer outra forma de discriminação (artigo 3, IV da CF/88), bem como a 

proibição de designações discriminatórias relativas à filiação (artigo 227, § 6º, CF), 
‘objetivos e princípios fundamentais’ decorrentes do princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana. Da mesma forma, há que se julgar a pretensão da parte, a partir da 

interpretação sistemática conjunta com demais princípios infra-constitucionais, tal como a 

doutrina da proteção integral o do princípio do melhor interesse do menor, 

informadores do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), bem como, e 

especialmente, em atenção do fenômeno da afetividade, como formador de relações 

familiares e objeto de proteção Estatal, não sendo o caráter biológico o critério exclusivo 

na formação de vínculo familiar. Caso em que no plano fático, é flagrante o ânimo de 

paternidade e maternidade, em conjunto, entre o casal formado pelas mães e do pai, em 

relação à menor, sendo de rigor o reconhecimento judicial da ‘multiparentalidade’, com a 

publicidade decorrente do registro público de nascimento. DERAM PROVIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70062692876, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 12/02/2015). Grifos desta autora. 

EMENTA: MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade Biológica - 

Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de sua família - 

Enteado criado como filho desde dois anos de idade. Filação socioafetiva que tem amparo 

no art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e estável 

convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma 

a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes - a formação da 
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família moderna não-consanguínea tem sua base na afetividade e nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Recurso provido. Apelação n. 0006422-

26.2011.8.26.0286, da Comarca de Itu, SP. Julgado em 14 de agosto de 2012. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 

HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. 

PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A 

REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 

DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO 

PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 

12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

DEFERIMENTO DA MEDIDA. (...) 10. O Judiciário não pode fechar os olhos para a 

realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da “realidade”, são ambas, a requerente e sua 

companheira, responsáveis pela criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, 

solidariamente, compete a responsabilidade. 11. Não se pode olvidar que se trata de 

situação fática consolidada, pois as crianças já chamam as duas mulheres de mães e 

são cuidadas por ambas como filhos. Existe dupla maternidade desde o nascimento 

das crianças, e não houve qualquer prejuízo em suas criações. (...). Na verdade, 

ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a medida. 15. Recurso especial 

improvido. (REsp 889.852/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/08/2010). Grifos desta autora. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DUPLA MATERNIDADE. 

PARCEIRAS DO MESMO SEXO QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE SEREM 

GENITORAS DE FILHO CONCEBIDO POR MEIO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

HETERÓLOGA, COM UTILIZAÇÃO DE GAMETA DE DOADOR ANÔNIMO. 

AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA QUE NÃO É OBSTÁCULO AO 

DIREITO DAS AUTORAS. DIREITO QUE DECORRE DE INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA DE DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS QUE INFORMAM A 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NOS SEUS ARTIGOS 1º, INCISO III, 3º, INCISO 

IV, 5º, CAPUT, E 226, §7º, BEM COMO DECISÕES DO STF E STJ. EVOLUÇÃO DO 

CONCEITO DE FAMÍLIA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA QUE IMPÕE O 

REGISTRO PARA CONFERIR-LHE O STATUS DE FILHO DO CASAL. 1. o elemento 

social e afetivo da parentalidade sobressai-se em casos como o dos autos, em que o 

nascimento do menor decorreu de um projeto parental amplo, que teve início com uma 

motivação emocional do casal postulante e foi concretizado por meio de técnicas de 

reprodução assistida heteróloga. 2. Nesse contexto, à luz do interesse superior da menor, 

princípio consagrado no artigo 100, inciso IV, da Lei nº. 8.069/90, impõe-se o registro de 

nascimento para conferir-lhe o reconhecimento jurídico do status que já desfruta de filho 

das apelantes, podendo ostentar o nome da família que a concebeu. 2. Sentença a que se 

reforma. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJ/RJ. APELAÇÃO CÍVEL nº 0017795-

52.2012.8.19.0209. Julgado pela Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro em 07 de agosto de 2013). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 

DEDUZIDO POR CASAL HOMOAFETIVO, QUE CONCEBEU O BEBÊ POR 

MÉTODO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA HETERÓLOGA, COM UTILIZAÇÃO DE 

GAMETA DE DOADOR ANÔNIMO. DECISÃO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO 

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA INSEMINAÇÃO E DO DOADOR 

ANÔNIMO, BEM COMO NOMEOU CURADOR ESPECIAL À INFANTE. 
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DESNECESSÁRIO TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE OU 

PRETENSÃO RESISTIDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA QUE IMPÕE O 

REGISTRO PARA CONFERIR-LHE O STATUS QUE JÁ DESFRUTA DE FILHA DO 

CASAL AGRAVANTE, PODENDO OSTENTAR O NOME DA FAMÍLIA QUE LHE 

CONCEBEU. 1. Por tratar-se de um procedimento de jurisdição voluntária, onde sequer há 

lide, promover a citação do laboratório e do doador anônimo de sêmen, bem como nomear 

curador especial à menor, significaria gerar um desnecessário tumulto processual, por 

estabelecer um contencioso inexistente e absolutamente desarrazoado. 2. Quebrar o 

anonimato sobre a pessoa do doador anônimo, ao fim e ao cabo, inviabilizaria a utilização 

da própria técnica de inseminação, pela falta de interessados. É corolário lógico da doação 

anônima o fato de que quem doa não deseja ser identificado e nem deseja ser 

responsabilizado pela concepção havida a partir de seu gameta e pela criança gerada. Por 

outro lado, certo é que o desejo do doador anônimo de não ser identificado se contrapõe ao 

direito indisponível e imprescritível de reconhecimento do estado de filiação, previsto no 

art. 22 do ECA. Todavia, trata-se de direito personalíssimo, que somente pode ser exercido 

por quem pretende investigar sua ancestralidade - e não por terceiros ou por atuação 

judicial de ofício. 3. Sendo oportunizado à menor o exercício do seu direito personalíssimo 

de conhecer sua ancestralidade biológica mediante a manutenção das informações do 

doador junto à clínica responsável pela geração, por exigência de normas do Conselho 

Federal de Medicina e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há motivos para 

determinar a citação do laboratório e do doador anônimo para integrar o feito, tampouco 

para nomear curador especial à menina no momento, pois somente a ela cabe a decisão de 

investigar sua paternidade. 4. O elemento social e afetivo da parentalidade sobressai-se em 

casos como o dos autos, em que o nascimento da menor decorreu de um projeto parental 

amplo, que teve início com uma motivação emocional do casal postulante e foi 

concretizado por meio de técnicas de reprodução assistida heteróloga. Nesse contexto, à 

luz do interesse superior da menor, princípio consagrado no art. 100, inciso IV, do ECA, 

impõe-se o registro de nascimento para conferir-lhe o reconhecimento jurídico do status 

que já desfruta de filha do casal agravante, podendo ostentar o nome da família que a 

concebeu. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70052132370, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 

Brasil Santos, Julgado em 04/04/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESENÇA 

DA RELAÇÃO DE SOCIOAFETIVIDADE. DETERMINAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO 

AGRAVÉS DO EXAME DE DNA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO COM A 

DECLARAÇÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. TEORIA 

TRIDIMENSIONAL. Mesmo havendo pai registral, o filho tem o direito constitucional de 

buscar sua filiação biológica (CF, § 6º do art. 227), pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana. O estado de filiação é a qualificação jurídica da relação de parentesco entre pai e 

filho que estabelece um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados. 

Constitui-se em decorrência da lei (artigos 1.593, 1.596 e 1.597 do Código Civil, e 227 da 

Constituição Federal), ou em razão da posse do estado de filho advinda da convivência 

familiar. Nem a paternidade socioafetiva e nem a paternidade biológica podem se sobrepor 

uma à outra. Ambas as paternidades são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas 

porque fazem parte da condição humana tridimensional, que é genética, afetiva e 

ontológica. APELO PROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível 

Nº 70029363918, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis 

Faccenda, Julgado em 07/05/2009). 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO CIVIL - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - REQUERENTE QUE EM IDADE ADULTA TOMA 

CONHECIMENTO DE QUE SEU PAI BIOLÓGICO SERIA DIVERSO DO PAI 

REGISTRAL - EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM O PAI 

REGISTRAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXTIRPAR DA REQUERENTE O 

DIREITO AO CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM GENÉTICA - PRECEDENTES - 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECUSA DO INVESTIGADO 

EM SE SUBMETER AO EXAME DE DNA - FATOR QUE, ALIADO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, IMPORTA NA PRESUNÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA - SÚMULA 301 DO 

STJ - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO 

PELO PAI REGISTRAL ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO - 

RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INVESTIGATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DECLARATÓRIO DE NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 

12ª C.Cível - AC - 1244540-2 - Curitiba - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime -  - J. 

04.02.2015). 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C 

ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DEMANDA DEFLAGRADA PELO PAI 

BIOLÓGICO EM FACE DA GENITORA E DO PAI REGISTRAL-AFETIVO. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA PREVALÊNCIA DO 

VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO SOBRE O GENÉTICO.   INSURGÊNCIA DO AUTOR. 

RAZÕES RECURSAIS CALCADAS NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FATORES 

DESABONADORES DA CONDUTA DO PAI REGISTRAL, A JUSTIFICAR A 

DESCONSTITUIÇÃO DO ASSENTAMENTO CIVIL DA CRIANÇA. PRETENSÃO DO 

DEMANDANTE, AINDA, DE EVIDENCIAR OS LAÇOS AFETIVOS 

ESTABELECIDOS COM A MENOR, A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DO 

ESTADO DE FILIAÇÃO.   INTERVENÇÃO MINISTERIAL QUE, ESCORADA NO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE SEGUNDO O QUAL UMA 

PATERNIDADE NÃO SE SOBREPÕE A OUTRA, RECOMENDA O PARCIAL 

ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EXORDIAL, DE MODO A CONSTAREM 

AMBOS OS PAIS NO ASSENTO REGISTRAL DA CRIANÇA, CADA UMA COM 

A SUA PERTINENTE CARGA DE EFICÁCIA REFLEXA.   SÓLIDA CONVICÇÃO 

DESTE RELATOR NO SENTIDO DE QUE, EM HIPÓTESES COMO A DO CASO, 

IMPÕE-SE, EM TESE, A PRIMAZIA DA TRIDIMENSIONALIDADE DO SER. 

NECESSÁRIA HARMONIZAÇÃO ENTRE AS VARIADAS PERSPECTIVAS 

HUMANAS (ONTOLÓGICA, GENÉTICA E AFETIVA). HIERARQUIZAÇÃO DAS 

DIFERENTES FORMAS DE PATERNIDADE QUE, NO MAIS DAS VEZES, REVELA-

SE, DE FATO, INDESEJAVELMENTE AVESSA ÀS HODIERNAS FACETAS DO 

DIREITO DE FAMÍLIA.   NÃO CORRESPONDÊNCIA, CONTUDO, DA ALUDIDA 

CONSTRUÇÃO TEÓRICA À REALIDADE FÁTICA EVIDENCIADA NOS AUTOS. 

EXPERIÊNCIA PESSOAL DAS PARTES QUE, NA ESPÉCIE, NÃO ADMITE 

SUBSUNÇÃO À TEORIA TRIDIMENSIONAL DA PATERNIDADE. DENSO 

ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE, NO TODO, CONTRADIZ O SUPOSTO DESEJO 

DO APELANTE DE ASSUMIR A PATERNIDADE.   A) PAI BIOLÓGICO QUE 

PROCLAMA TER TIDO CONHECIMENTO DA PATERNIDADE, POR INTERMÉDIO 

DA GENITORA, POUCOS MESES APÓS O NASCIMENTO DA CRIANÇA. AÇÃO 

AJUIZADA, CONTUDO, QUANDO A MENOR JÁ CONTAVA COM MAIS DE 2 

ANOS DE IDADE (09.10.2007), NO AUGE DE ARREBATADORA DISPUTA DE 
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GUARDA ENCETADA ENTRE OS APELADOS (GENITORA E PAI REGISTRAL).   

B) ALEGAÇÕES DO APELANTE QUE VISAM DESCORTINAR CONDUTAS 

SUPOSTAMENTE CENSURÁVEIS DO PAI REGISTRAL, DEIXANDO 

ENCOBERTOS, CONTUDO, ASPECTOS QUE DESABONAM, DE FORMA AINDA 

MAIS GRAVOSA, A POSTURA DA GENITORA EM RELAÇÃO À FILHA.   C) 

ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS LAÇOS AFETIVOS 

EXISTENTES ENTRE O PAI BIOLÓGICO E A MENOR. LUDIBRIOSAS 

FOTOGRAFIAS A PARTIR DAS QUAIS SE OBSERVA, INVERSAMENTE AO QUE 

SE PRETENDE COMPROVAR COM ELAS, VERDADEIRO DISTANCIAMENTO 

ENTRE O APELANTE E A CRIANÇA, SEM NENHUMA INTIMIDADE OU 

FAMILIARIDADE ENTRE ELES.   D) DEMANDA, ADEMAIS, QUE PERMANECEU 

ARQUIVADA ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE 1 (UM) ANO POR FALTA DE 

IMPULSO PROCESSUAL DO AUTOR/APELANTE, EVIDENCIANDO, ASSIM, O 

SEU DESINTERESSE NA CAUSA.   E) PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS 

REVELADORAS DE QUE A APELADA (GENITORA), POSSIVELMENTE, HAJA 

PERSUADIDO O APELANTE (PAI BIOLÓGICO) A PROMOVER A PRESENTE 

DEMANDA COM O ESCOPO ÚNICO DE DESCONSTITUIR O ASSENTO 

REGISTRAL DA MENOR, A FIM DE OBSTAR O DIREITO DE GUARDA DO PAI 

REGISTRAL-AFETIVO, COM QUEM AINDA DISPUTA, ACIRRADAMENTE, A 

GUARDA DA CRIANÇA.   F) GENITORA QUE, NÃO OBSTANTE FIGURE COMO 

RÉ NA PRESENTE DEMANDA, ADOTOU, AO LONGO DE TODO O PROCESSO, 

POSTURA VEEMENTEMENTE COMBATIVA AO LADO DO AUTOR, 

MOSTRANDO-SE NÃO APENAS FAVORÁVEL AOS PEDIDOS EXORDIAIS, 

ANTES, SIM, A VERDADEIRA PRECURSORA DESSAS PRETENSÕES.   

DESCUMPRIMENTO, PELO APELANTE, DA IMPOSIÇÃO DERIVADA DO ART. 

333, INC. I, DO CPC. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE E 

ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL QUE, A PAR DISSO, TRARIAM, NESTE 

MOMENTO, MAIS PREJUÍZOS DO QUE VANTAGENS À CRIANÇA, 

COMPROVADAMENTE FRAGILIZADA E DEBILITADA PSICOLOGICAMENTE 

EM DECORRÊNCIA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A GENITORA E O PAI 

REGISTRAL-AFETIVO, ESTE, RESSALTE-SE, QUE EFETIVAMENTE PROVÊ AS 

NECESSIDADES MATERIAIS E IMATERIAIS DA CRIANÇA, NUTRINDO POR ELA 

GENUÍNO AMOR PATERNAL.   SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE MANTIDA. REFORMA APENAS NO QUE DIZ RESPEITO AO 

PLEITO DECLARATÓRIO DA PATERNIDADE, IMPONDO-SE O 

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO - SEM EFEITOS REGISTRAIS, 

CONTUDO - COM BASE NO EXAME GENÉTICO IMPLEMENTADO.   SOLUÇÃO 

ALVITRADA QUE, AFINAL, NÃO OBSTA EVENTUAL DIREITO DA FILHA, A 

DEPENDER DE SUA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, DE VALER-SE DO 

PODER JUDICIÁRIO PARA, DE FUTURO, VER CONSTITUÍDA, A PARTIR DO 

PERTINENTE REGISTRO, A CARGA DE EFICÁCIA JURÍDICA DECORRENTE DA 

RELAÇÃO DE PARENTESCO.   APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO, APENAS PARA SE RECONHECER O VÍNCULO BIOLÓGICO DO 

APELANTE EM RELAÇÃO À MENOR, SEM ATRIBUIR-LHE, CONTUDO, OS 

EFEITOS REGISTRAIS ALMEJADOS.   A tarefa de julgar, como é cediço, não pode 

representar a aplicação, inadvertida e indiscriminada, de teorias ideais louváveis, como o é, 

no caso, inegavelmente, a teoria tridimensional da paternidade.   Deve o julgador, por isso 

mesmo, atento às peculiaridades de cada caso, mitigar a aplicação da acenada doutrina 

quando ela, a despeito de sua elogiável finalidade, não promover, em última instância, a 

almejada justiça e a preservação do melhor interesse da criança, conduzindo, 
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indesejavelmente, a verdadeiro hiato entre a construção teórica idealizada e a realidade 

representada pela experiência pessoal das partes no processo.   Assim, conquanto não se 

olvide haja a multiparentalidade surgido para compatibilizar, no mais das vezes, o rigor da 

lei e o dinamismo da sociedade hodierna - viabilizando, com isso, a anotação dos nomes 

dos pais biológico e socioafetivo no assento registral do filho -, é certo que a adoção de tão 

excepcional medida deve, irrecusavelmente, conformar-se a uma realidade fática que 

traduza, segura e efetivamente, essa necessidade, circunstância esta, contudo, não 

evidenciada no caso dos autos. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.028488-8, de Blumenau, 

rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 15-05-2014). Grifos desta autora. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

BIOLÓGICA. CRIANÇA SUPOSTAMENTE CONCEBIDA EM RELAÇÃO 

ADULTERINA. MÃE CASADA DESDE O ANO DE 1999 COM O PAI 

REGISTRAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DECRETAÇÃO DE CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PAI BIOLÓGICO E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PAI 

REGISTRAL E AFETIVO (MARIDO DA MÃE).   RECURSO DO AUTOR. PLEITO 

PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SER LEGITIMADO A 

PROPOR AÇÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE DO FILHO 

BIOLÓGICO. SUBSISTÊNCIA. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA COMPROVADA POR 

EXAME GENÉTICO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPUGNADO. LEGITIMAÇÃO AD 

CAUSAM DA PESSOA NATURAL QUE SE CONSIDERA PAI DO INDIVÍDUO 

PARA IMPUGNAR A VERACIDADE DO REGISTRO CIVIL, E O ESTADO DE 

FILIAÇÃO POR ELE PUBLICIZADO. DIREITO PERSONALÍSSIMO DOS SUJEITOS 

DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO PARENTAL. EXEGESE DO ARTIGO 

27 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DE LAÇOS 

AFETIVOS COM O PAI REGISTRAL, ADEMAIS, QUE NÃO SE AFIGURA 

OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL AO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE 

BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE DO REGISTRO CIVIL DA 

MULTIPARENTALIDADE. RECURSO PROVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM, INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

RECONHECIDAS. SENTENÇA CASSADA.   - Segundo o artigo 27 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o direito ao reconhecimento do estado de filiação é 

personalíssimo.   Isso significa que tão-somente os sujeitos diretamente vinculados à 

relação parental sub examine detém legitimidade para reclamar a intervenção judicial nos 

registro públicos de nascimento.   O texto do referido diploma legal não circunscreve à 

pessoa do filho o direito de perseguir o (re)conhecimento de sua verdade familiar biológica 

ou afetiva (declaração de posse do estado de filho), mas significa igualmente poder o pai 

biológico ou afetivo buscar o reconhecimento judicial dessa situação. (TJSC, Apelação 

Cível n. 2011.021277-1, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Denise Volpato, j. 14-05-2013). 

Grifos desta autora. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PADRASTO E ENTEADO. PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO COM A MANUTENÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. 

MULTIPARENTALIDADE. Observada a hipótese da existência de dois vínculos 

paternos, caracterizada está a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70065388175, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 17/09/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PADRASTO E ENTEADA. PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DA ADOÇÃO COM A MANUTENÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. 
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MULTIPARENTALIDADE. Observada a hipótese da existência de dois vínculos 

paternos, caracterizada está a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70064909864, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 16/07/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. PADRASTO E ENTEADOS. PEDIDO 

FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANUTENÇÃO, NA SEARA 

REGISTRAL, DO VÍNCULO BIOLÓGICO. MULTIPARENTALIDADE. 

DESCABIMENTO, NO CASO. Caso em que se mostra descabido o acolhimento da 

pretensão formulada pelo Ministério Público, na condição de custos legis, atinente à 

manutenção na seara registral do vínculo biológico, na figura da multiparentalidade, visto 

que os adotandos sequer manifestaram há interesse a esse respeito, observando-se, 

ademais, que eles no meio social utilizam apenas o patronímico do adotante como forma 

de identificação e não mantêm qualquer convívio com a família biológica paterna. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066532680, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 12/11/2015). 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO 

E ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. DUPLO REGISTRO DE 

PATERNIDADE. MULTIPARENTALIDADE. PAI SOCIOAFETIVO. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE EM FIGURAR 

NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR. INOCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO 

FUTURA DE BENS. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. 1. Cinge-se a 

controvérsia a verificar a possibilidade de registro de dupla paternidade, requerido 

unicamente pelo Ministério Público estadual,  na certidão de nascimento do menor para 

assegurar direito futuro de escolha do infante. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido 

de ser possível o duplo registro na certidão de nascimento do filho nos casos de adoção por 

homoafetivos. Precedente. 3. Infere-se dos autos que o pai socioafetivo não tem interesse 

em figurar também na certidão de nascimento da criança. Ele poderá, a qualquer tempo, 

dispor do seu patrimônio, na forma da lei, por testamento ou doação em favor do menor. 5. 

Não se justifica o pedido do Parquet para registro de dupla paternidade quando não 

demonstrado prejuízo evidente ao interesse do menor. 6. É direito personalíssimo e 

indisponível do filho buscar, no futuro, o reconhecimento do vínculo socioafetivo. 

Precedentes. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 

1333086/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. 

LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. OCORRÊNCIA. O fundamento do presente pedido 

alimentar é a existência, entre apelante e apelada, de parentalidade socioafetiva. Essa 

relação é até incontroversa. A relação socioafetiva configura parentesco para todos os 

efeitos, inclusive para a fixação de obrigação alimentícia Juridicamente possível o pedido 

de fixação de alimentos, o que denota estar presente a legitimidade para a causa, seja a 

ativa ou a passiva. DERAM PROVIMENTO. TJ/RS. Apelação Cível Nº70011471190, 
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Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

21/07/2005. 

 


