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APRESENTAÇÃO

Este livro apresenta um pouco do que é pesquisado 
e discutido na disciplina Tópicos de Direito de Família do 
Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. 

A reconstrução dos paradigmas do direito privado no 
contexto do Estado Democrático de Direito é o norte dos 
trabalhos aqui apresentados e, por isso, o ponto de partida 
foi a releitura do Direito das Famílias à luz da Constituição 
de 1988, com a imperiosa identificação de um Direito Civil 
mais sensível aos problemas e às exigências da sociedade. 

Nesse contexto, multiparentalidade, diferenças legíti-
mas entre casamento e união estável, regime de invalidades 
no matrimônio, desconsideração inversa da personalidade 
jurídica no direito de família, prestação compensatória, 
curatela e tomada de decisão apoiada, disputa pela guarda 
de animais domésticos e cobrança dos alimentos legítimos, 
são alguns dos atuais e polêmicos temas de direito das famí-
lias abordados e discutidos de maneira crítica e inovadora.

Trata-se, portanto, de uma obra essencial para a re-
flexão de um novo Direito das Famílias e recomendada 
àqueles que têm espírito crítico e transformador.

Boa leitura!

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2017.
Walsir Edson Rodrigues Júnior
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1

O RECONHECIMENTO 
JURÍDICO DA 

MULTIPARENTALIDADE

Ana Clara Amaral Ramos1

1. INTRODUÇÃO

Por um longo tempo, a família fundada no matri-
mônio indissolúvel foi a única legítima e aceita perante a 
sociedade. Tradicionalmente hierarquizada, tendo o mari-
do como chefe da sociedade conjugal, e patrimonializada, 
já que os interesses materiais se sobrepunham ao afeto e 
a felicidade dos sujeitos envolvidos, nas últimas décadas, 
ao menos no Brasil, a família e suas características em 
muito se alteraram.

A família é a base da sociedade. É nela que o sujeito 
se desenvolve desde o nascimento. A criação e as expe-
riências vividas no seio familiar, normalmente, refletirão 
na formação do ser humano e em suas relações sociais ao 
longo da vida. Assim, o Direito das Famílias, por represen-
tar juridicamente uma importante parcela da sociedade, é 
especialmente tutelado pela Constituição da República. 
Certamente, a família matrimonial continua sendo prevista 
e protegida, mas agora não é mais a única capaz de formar 
uma família genuína.

1 Advogada. Bacharela em Direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais.
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As mudanças da coletividade contemplaram o âmbito 
familiar. Agora existem as famílias monoparentais, homoa-
fetivas, recompostas e algumas outras, que exigem igualdade 
e respeito legalmente previstos, não havendo hierarquia no 
tratamento entre elas. Importam, atualmente, a felicidade e 
a realização dos sujeitos e, para isso, a família é usada como 
um meio para alcançar essa finalidade. 

Quanto à filiação, sabe-se que, atualmente, existem 
três tipos de vínculos filiatórios possíveis: legal, biológico 
e socioafetivo. Havendo conflito entre os critérios em um 
caso concreto, muitos julgados optam por um ou outro 
vínculo, a depender dos fatos e elementos presentes na lide, 
como será demonstrado neste trabalho.

Contudo, diante da igualdade legal dos critérios de 
filiação, por que não decidir, então, pela sua coexistência, 
se assim for a melhor solução para os sujeitos envolvidos? 
É nesse contexto que o presente trabalho irá abordar a 
multiparentalidade e o seu reconhecimento jurídico.

Em um cenário de evolução do direito, não faz mais 
sentido limitar juridicamente a relação paterno-filial à bi-
parentalidade. É preciso que o ordenamento jurídico seja 
um reflexo das mudanças da sociedade e, por isso, deve se 
adequar a elas.

Nessa perspectiva, será realizada, também, uma abor-
dagem específica da filiação socioafetiva, a partir de seus 
elementos caracterizadores, visto que para a determinação 
da multiparentalidade, necessariamente haverá ao menos 
uma relação socioafetiva entre o filho e um dos pais e/ou 
das mães

Assim, este estudo apresentará a possibilidade da mul-
tiparentalidade ser reconhecida pelos aplicadores do direito, 
a partir de algumas situações concretas recorrentes. Não 
obstante a ausência de previsão legal, o reconhecimento 
jurídico da pluralidade de vínculos paterno-filiais se faz 
necessária para legitimar esse fato tão presente no nosso país.
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA

A família antiga era baseada na religião. Através da 
família, os seus membros praticavam ritos de culto dos 
mortos, pois acreditava-se que, “após a morte, o homem 
era considerado um ser feliz e divino, com a condição 
de que os vivos lhe oferecessem sempre a refeição fú-
nebre”2. Ou seja, a felicidade após a morte dependeria 
das atitudes dos descendentes com o falecido. Surge, 
com isso, a ideia de que todas as famílias deveriam se 
perpetuar e, logicamente, os mortos possuíam interesse 
de que sua descendência não se findasse, a fim de serem 
adorados eternamente.3

Nesse sentido, o casamento funcionava como o ali-
cerce da cidade antiga, pois esse instituto era capaz de 
despontar a descendência necessária para eternizar o cul-
to. Assim, sua principal função era a procriação para dar 
continuidade às práticas religiosas, independentemente da 
vontade do casal em estar unido. A mulher, quando do 
casamento, partia da religião doméstica (formada pelo pai) 
para a religião do marido, uma vez que só era permitido 
pertencer a uma dessas.4

Devido à sua essência – a reprodução –, o casamento 
na sociedade romana era passível de anulação caso a mulher 
não pudesse engravidar, pois, assim, o vínculo se tornaria 
inútil. Ainda, o celibato era proibido e rechaçado, porque 
representava uma forma de desaparecimento da família e 
extinção do culto. Em relação ao sexo do filho, esperava-se 
que nascesse um homem, já que a mulher, quando contraísse 

2 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de J. Cretella 
Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2003, p. 48.

3 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de J. Cretella 
Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2003.

4 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de J. Cretella 
Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2003.
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matrimônio, cultuaria apenas os antepassados do marido. 
Por fim, o Direito Romano permitia a adoção por aqueles 
impossibilitados, por natureza, de procriarem.5

De maneira bem semelhante à família no Direito 
Romano, a família brasileira, durante a vigência do Có-
digo Civil de 1916, era uma instituição, formada a partir 
do matrimônio. Com efeito, esta família matrimonial era 
a única aceita até então e possuía especial proteção do Es-
tado. O casamento era indissolúvel, literalmente “até que a 
morte os separe”, principalmente pela importância que o 
catolicismo (religião predominante no Brasil) conferia ao 
matrimônio e a influência que ainda exercia, mesmo após 
a laicização do Estado.

Diante de uma sociedade fortemente machista, a fun-
ção principal da mulher no casamento era procriar, com o 
intuito de que os filhos da relação servissem de mão de obra 
e continuassem trabalhando nos negócios do patriarca.6 A 
mulher se tornava relativamente incapaz após o casamento, 
dependendo do marido para praticar alguns atos da vida 
civil.7 O marido, por sua vez, era o chefe da família, re-
presentando a hegemonia masculina. Fornecia o sustento 
para os membros e ditava as regras da família, subjugando, 
assim, a esposa e os filhos.

A fim de preservar a instituição matrimonial, somente 
eram tidos como filhos legítimos os consanguíneos e os 
adotados, apesar do tratamento desigual que o Código Civil 

5 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução de J. Cretella 
Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2003.

6 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir 
Edson. Direito Civil: famílias. São Paulo: Atlas, 2012.

7 CC/16. Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, 
n. 1), ou à maneira de os exercer:

 [...]
 II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.
 [...]
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de 1916 conferia aos últimos8. Ainda, os filhos havidos fora 
do casamento não poderiam ser reconhecidos9, trazendo 
consigo qualificações discriminatórias, como a denomina-
ção de “filhos ilegítimos”.

Ao longo dos anos, houve algumas alterações legisla-
tivas relevantes. A primeira delas ocorreu com a publicação 
da Lei nº 883/49, que passou admitir, por qualquer dos 
cônjuges e desde que dissolvida a sociedade conjugal, o 
reconhecimento de filhos ilegítimos.

Após, o Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/62) 
alterou o Código Civil de 1916 e conferiu plena capaci-
dade à mulher casada, bem como permitiu a propriedade 
exclusiva dos bens adquiridos com o fruto de seu traba-
lho.10 Caminhando nesse sentido, foi promulgada a Lei do 
Divórcio (Lei nº 6.515/77), tornando o casamento um 
vínculo dissolúvel.11 

8 Nesse sentido, afirma Maria Berenice Dias: “o adotado só tinha 
direito à herança se o adotante não tivesse prole biológica” (DIAS, 
Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 481).

9 CC/16. Art. 358. Os filhos incestuosos e os adulterinos não podem 
ser reconhecidos. 

10 Lei 4.121/62. Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, 
distinta da do marido terá direito de praticar todos os atos inerentes 
ao seu exercício e a sua defesa. O produto do seu trabalho assim 
auferido, e os bens com êle adquiridos, constituem, salvo estipulação 
diversa em pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá 
dispor livremente com observância, porém, do preceituado na parte 
final do art. 240 e nos ns. Il e III, do artigo 242. 

 Parágrafo único. Não responde, o produto do trabalho da mulher, 
nem os bens a que se refere este artigo pelas dívidas do marido, 
exceto as contraídas em benefício da família.

11  Lei 6.515/77. Art 2º. A Sociedade Conjugal termina:
 I - pela morte de um dos cônjuges;
 Il - pela nulidade ou anulação do casamento;
 III - pela separação judicial;
 IV - pelo divórcio.
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Isso posto, é certo afirmar, portanto, que a família 
era baseada em objetivos que deveriam ser atingidos, tal 
como a procriação. Os membros da família eram meros 
instrumentos para alcançar finalidades, pouco importando 
a felicidade dos sujeitos envolvidos.

Com o advento da Constituição de 1988, significantes 
mudanças ocorreram no campo do Direito das Famílias. 
Primeiramente, vale ressaltar que a família continua sendo 
protegida pelo Estado, porém, de maneira mais abrangente, 
uma vez que passaram a ser expressamente reconhecidas a 
união estável e a família monoparental.12 Assim, a família 
não é mais instituída exclusivamente pelo matrimônio, 
passando a ser plural, democrática e igualitária.13

O retrato da família após a Constituição da Repú-
blica de 1988 passa a ser eudemonista, ou seja, a família 
é um meio para a busca da felicidade pessoal e solidária 
de cada um de seus membros. Os sujeitos fazem parte 
dela pela vontade de compartilharem momentos juntos, e 
não por uma imposição da sociedade, como era comum 
antigamente. 

Caio Mário defende que houve uma correspondência 
da família aos novos tempos. Sustenta que não há crise da 
família, mas sim uma impressão moderna sobre ela.14 Ou 
seja, o sistema patriarcal é retirado de cena e os vínculos 

12  CR/88. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado.

 [...]
 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento.

 § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 1988)

13 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de 
Direito Civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. v. 6, p. 10.

14 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: 
direito de família. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, v.5, p. 44.
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de afetividade tornam-se protagonistas da família moderna, 
estando presentes, também, no campo jurídico.

O Estado brasileiro, a partir da Constituição da Re-
pública de 1988, tornou-se um modelo de Estado Demo-
crático de Direito, e a sociedade passou a ser cada vez mais 
plural. Assim, falar da sociedade contemporânea é falar, 
necessariamente, de novas estruturas familiares. A título 
ilustrativo, existem as famílias monoparentais, compostas 
pelo descendente e um de seus ascendentes de primeiro 
grau; anaparentais, caracterizadas pela ausência dos pais; e 
homoafetivas, formadas por casal do mesmo sexo.

Portanto, não há mais espaço para uma listagem 
restrita de arranjos familiares, tendo em vista existirem 
diversas formações possíveis que merecem igual proteção 
do Estado e respeito perante a sociedade. Assim, as famílias 
não estão em declínio. Na verdade, ocorreram alterações 
acerca dos objetivos buscados com a união familiar e 
dos princípios que norteiam essa livre relação, pautada 
prioritariamente na solidariedade, respeito e afeto entre 
os membros envolvidos.

3. CONCEITO E CRITÉRIOS DE FILIAÇÃO

A filiação é determinada pelo parentesco entre um 
sujeito e seus ascendentes de primeiro grau. Trata-se, então, 
dos vínculos materno e paterno, podendo decorrer dos 
critérios consanguíneo, legal ou socioafetivo. Da filiação 
decorre uma série de direitos e deveres recíprocos entre 
pais e filhos.

3.1. Evolução histórica da filiação no 
ordenamento jurídico brasileiro

Assim como houve alterações no Direito das Famílias 
ao longo dos anos, com a filiação e seus critérios determi-
nantes não foi diferente. Quando da vigência do Código 
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Civil de 1916, restava clara a discriminação na filiação, na 
medida em que somente eram reconhecidos como filhos 
legítimos aqueles concebidos na constância do casamento 
ou adotados pelo casal. Nesse sentido, Clóvis Beviláqua 
criticou as disposições contidas naquele dispositivo, in-
cluídas pelo Congresso Nacional à época: “a proibição de 
reconhecer os espúrios não se justifica perante a razão e a 
moral. A falta é cometida pelos pais e a desonra recai sobre 
os filhos, que em nada concorreram para ela.”15 

Somente com o advento do Decreto-Lei nº 4.737/42, 
posteriormente revogado pela Lei nº 883/49, que passou 
a ser permitido o reconhecimento de filhos nascidos fora 
do casamento, mas com a ressalva de este reconhecimen-
to ocorrer apenas quando finda a sociedade conjugal. 
Ou seja, mesmo com essa melhora de condição para os 
“filhos ilegítimos”, ainda restaram traços do tratamento 
discriminatório. Reconhecido o filho fora do casamento, 
desde que obedecida a condição da dissolução da socie-
dade conjugal, tal reconhecimento tardio traria prejuízos 
a quem não possuía qualquer culpa pela sua origem. É o 
que preceituava o art. 2º da Lei nº 883/49, ao conferir ao 
filho nascido fora do casamento apenas metade da herança 
que o filho legítimo ou legitimado viesse a receber. Essa 
situação alterou-se somente com a Lei do Divórcio (Lei 
nº 6.515/77), na década de 70, a qual garantiu a todos os 
filhos o direito à herança em igualdade de condições. 

Indo além, César Fiuza defende a ideia de que, antes 
da Carta Magna de 1988, não existia o “filhocentrismo”. 
Esse conceito diz respeito a “preocupação com a pessoa 
dos filhos menores, seu bem-estar, seu melhor interesse.”16 

15 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito da Família. Campinas: Red Livros, 
2001, p. 313-314.

16 FIÚZA, Cesar. Direito Civil: curso completo. 12. ed. Belo Hori-
zonte: Del Rey, 2008, p. 971.
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Assim, a relação paterno-filial era extremamente hierarqui-
zada, na qual esposa e filhos deviam respeito e obediência 
ao chefe da família.

Muitas vezes os filhos eram vistos e usados como 
meros instrumentos para dar continuidade aos negócios da 
família, pouco importando seus interesses e sua felicidade. 
Nesse sentido, não raro era possível constatar a ausência 
de afeto entre os parentes. Obviamente, nos dias atuais 
também existem famílias com essa “distância afetiva”, 
porém não é tão recorrente, justamente porque parte-se 
do pressuposto da livre escolha de formar uma família, 
sem imposições, bem como da vontade, igualmente livre, 
de procriar ou não. 

Finalmente, com a promulgação da Constituição da 
República de 1988, uma expressiva alteração ocorreu no 
tratamento conferido à filiação. Passou a ser admitida a 
pluralidade filiatória, bem como a igualdade das filiações, 
independentemente da origem, sem discriminações e em 
nome do melhor interesse do menor.17 

3.2. Critérios de filiação
Atualmente, são três critérios de filiação previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam: legal, instituí-
do pela presunção de paternidade imposta em lei; biológico, 
determinado pelo vínculo genético entre o sujeito e seus 

17 CR/88. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, 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.

 [...] 
 §6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por ado-

ção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação.
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ascendentes de primeiro grau; e o socioafetivo, verificado 
a partir de laços de afeto entre as pessoas envolvidas, bem 
como da posse do estado de filho e da vontade em esta-
belecer uma relação paterno-filial.

3.2.1. Critério legal ou presumido

O critério legal, herdado do Código Civil de 1916, 
encontra-se presente até os dias de hoje, como dispõe o 
diploma civil vigente. De certa forma ultrapassado, ele 
apresenta que, por presunção, a mãe é aquela que concebe a 
criança. Ou seja, a gestação e o parto de uma mulher basta-
vam para declarar a relação materno-filial. Já a paternidade 
do filho nascido de uma mulher casada é do seu marido. 
Logo, o critério legal decorre de uma regra prevista na lei.

Sob a ótica do Código Civil de 1916, plausível a afir-
mação de Walsir Edson Rodrigues Júnior e Renata Barbosa 
de Almeida ao evidenciarem que “o critério adotado ora 
negava a filiação às situações consanguíneas, ora a impu-
nha, de forma fictícia, onde não existia o laço de sangue.”18 
Ou seja, negava eventual filiação consanguínea aos filhos 
concebidos fora do casamento, porém estabelecia a relação 
de paternidade por meio das presunções previstas em lei, 
mesmo que não houvesse vínculo biológico.

As presunções pater is est quaem justae nuptiae demons-
trant19 e mater semper certa est20 são baseadas na família ma-
trimonial tradicionalmente imposta e podem não cor-
responder à realidade biológica. É o caso da gestação de 
substituição,21 possibilitada pelos avanços da medicina, na 

18 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir 
Edson. Direito Civil: famílias. São Paulo: Atlas, 2012, p. 347.

19 É pai aquele que as núpcias indicam.
20 A mãe é sempre certa.
21 Sobre a gestação de substituição, a Resolução nº 2.121/2015 do 

Conselho Federal de Medicina dispõe: “As clínicas, centros ou 
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qual uma mulher gera um bebê para terceiros, de forma que 
o feto não possui material genético daquela que o gesta. 
Nos termos da presunção de que a mãe é sempre aquela 
indicada pelo parto, a hipótese dessa gestação geraria con-
flito para a determinação da filiação. Isso porque o Código 
Civil não prevê a solução para esse caso, havendo proposta 
levantada pelo Enunciado 129, da Jornada de Direito Civil 
para uma nova redação do art. 1.597-A do Código Civil, 
que doravante constaria da seguinte maneira: 

A maternidade será presumida pela gestação.
Parágrafo único. Nos casos de utilização das 
técnicas de reprodução assistida, a maternidade 
será estabelecida em favor daquela que forneceu 
o material genético, ou que, tendo planejado 
a gestação, valeu-se da técnica de reprodução 
assistida heteróloga.22

Por outro lado, há quem defenda que, nesse caso, “a 
maternidade deve ser atribuída à parturiente e a paternidade 
ao seu marido”23, seguindo a lógica do disposto em lei.

serviços de reprodução assistida podem usar técnicas de RA para 
criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde 
que exista um problema médico que impeça ou contraindique a 
gestação na doadora genética ou em caso de união homoafetiva.” 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA Resolução CFM 
n. 2.121/2015. Diário Oficial da União, Brasília, 24 set. 2015).

22 Enunciado 129, Jornada de Direito Civil. “Proposição para inclusão de 
um artigo no final do Cap. II, Subtítulo II, Cap. XI, Título I, do Livro 
IV, com a seguinte redação:

 Art. 1.597, A . “A maternidade será presumida pela gestação.
 Parágrafo único: Nos casos de utilização das técnicas de reprodu-

ção assistida, a maternidade será estabelecida em favor daquela que 
forneceu o material genético, ou que, tendo planejado a gestação, 
valeu-se da técnica de reprodução assistida heteróloga.

23 NÁDER, Paulo. Curso de Direito Civil: direito de família. Rio 
de Janeiro: Forense, 2006, p. 335.
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O diploma civil de 2002 apresenta a presunção de 
paternidade como sendo relativa (juris tantum), através 
das circunstâncias previamente designadas pelo art. 1.597, 
CC/02.24 Além disso, ampliou o sistema de presunções, 
inserindo os incisos III, IV e V que, diante da evolução da 
medicina com a possibilidade de fecundação artificial, apre-
senta a reprodução assistida homóloga (material genético 
pertence ao casal interessado), retratada nos incisos III e 
IV do citado artigo, e heteróloga (há material genético de 
um terceiro doador), demonstrada pelo inciso V.

Por fim, Maria Berenice Dias mostra-se contrária 
ao sistema de presunções legais na medida em que “o 
que a lei presume, de fato, nem é o estado de filiação, é 
a fidelidade da esposa ao seu marido”,25 decorrendo a 
filiação matrimonial de uma ficção jurídica, já que o pai 
o é simplesmente por ser marido da mãe, muitas vezes 
não sendo no plano fático. 

3.2.2. Critério biológico
O surgimento do exame de DNA foi um momento 

crucial para a filiação. Se antes existia qualquer dúvida acerca  

24 CC/02. 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 socie-
dade 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 ex-
cedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;

 V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 
prévia autorização do marido.

25 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 393.
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da consanguinidade de uma relação paterno-filial, com 
esse exame não existe mais. O DNA permitiu o encontro 
da verdade biológica, que, por muito tempo, fora exaltada 
como a verdade real a ser buscada em juízo.

Entretanto, não faz mais sentido afirmar que a verdade 
biológica deve ser considerada como superior e mais im-
portante do que qualquer outro critério de filiação.

É perfeitamente possível identificar em pessoas dis-
tintas o pai e o genitor. Este último, que somente possui 
seu material genético no sujeito, para ser determinado, 
basta a realização do exame de DNA. O pai, por sua vez, 
pode ser aquele que de fato cria, dá amor e educação, isto 
é, participa efetivamente da vida do filho, mesmo que esse 
pai não seja o genitor.

Certo é que o estabelecimento de uma filiação bioló-
gica pode não ser a solução para a felicidade dos envolvidos 
e o surgimento de vínculos afetivos. Em muitos casos, 
infelizmente, retrata apenas a inclusão do nome do pai no 
registro civil da pessoa, gerando os efeitos patrimoniais, 
quando, muitas vezes, não é isso (ou somente isso) que o 
sujeito interessado busca.

3.2.3. Critério socioafetivo

O critério de presunções legais, mesmo com o rol 
ampliado no Código Civil de 2002, por muitas vezes não 
reflete a verdade dos fatos, além de dar margem para discus-
sões, como a referida “gestação de substituição”, a qual ainda 
não há parâmetros positivados definidores dessa filiação. 
Igualmente, o critério biológico, por mais que não restem 
dúvidas quanto à consanguinidade após feito o exame de 
DNA, em inúmeros casos não reflete a realidade vivida. 

Assim, por esse panorama em que nenhum dos crité-
rios até então apresentados pareciam satisfatórios, abriu-se 
margem para o nascimento jurídico do critério socioafetivo.  
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Isso não significa que ele não tenha seus defeitos, mas cer-
tamente preenche uma lacuna até então existente entre os 
critérios de filiação.

A parentalidade socioafetiva, então, é definida por 
Christiano Cassettari “como o vínculo de parentesco civil 
entre pessoas que não possuem entre si um vínculo bioló-
gico, mas que vivem como se parentes fossem, em decor-
rência do forte vínculo existente entre elas.”26 A filiação 
socioafetiva, por sua vez, é o vínculo estabelecido entre 
uma pessoa e seus ascendentes de primeiro grau, baseados 
em elementos caracterizadores da socioafetividade, e não 
pelo laço de sangue. Nesse sentido, Farias e Rosenvald27 
sustentam que a filiação socioafetiva existe quando estiver 
caracterizada uma função de pai por uma pessoa que não 
é o genitor.

A Constituição da República, em seu art. 227, §6º, 
conferiu igualdade entre os filhos, reproduzida no art. 
1.596, CC/02.28 O art. 1.593, por sua vez, elucida que “o 
parentesco é natural ou civil, conforme resulte de con-
sanguinidade ou outra origem”, por exemplo, de origem 
socioafetiva. Assim, a filiação socioafetiva encontra o devido 
amparo legal no ordenamento jurídico.

Ademais, houve a aprovação de dois Enunciados nas 
Jornadas de Direito Civil29 que ratificam a força que o 

26 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade 
socioafetiva: efeitos jurídicos. São Paulo: Atlas, 2014, p. 16.

27 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de 
direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. v. 6, p. 591.

28 CC/02. Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualifica-
ções, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 
à filiação.

29 Enunciado n. 108, I Jornada de Direito Civil. “Art. 1.603: no fato 
jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, compreende-se, 
à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consangüínea e também 
a sócio-afetiva.”
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critério socioafetivo possui para fazer surgir uma filiação, 
validando, mais ainda, a importância deste vínculo, não 
ficando para trás do biológico.

Assim, se antes havia dúvidas sobre a possibilidade da 
afetividade – totalmente desligada da ideia de genitores 
biológicos –, vir a constituir parentesco de primeiro grau, 
atualmente não há mais.

3.2.3.1. Elementos caracterizadores  
da filiação socioafetiva 

É consolidado na doutrina30 que são dois requisitos 
mínimos para a configuração da filiação socioafetiva, quais 
sejam, a posse de estado de filho e a inequívoca intenção 
de ver reconhecida a relação paterno-filial.

Esses dois requisitos não estão expressos no ordena-
mento jurídico brasileiro, mas encontram respaldo no art. 
1.605, II, CC,31 que admite prova de filiação a partir de 
fatos já certos. Assim, a filiação socioafetiva pode ser provada 
e reconhecida juridicamente desde que demonstrados os 
seus elementos caracterizadores. 

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a carac-
terização da posse do estado de filho ocorre com a presença 

 Enunciado n. 256, III Jornada de Direito Civil. “Art. 1.593: A posse 
do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade 
de parentesco civil.”

30 Nesse sentido: FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, 
Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2015; FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e 
paternidade presumida. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1992; ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, 
Walsir Edson. Direito Civil: famílias. São Paulo: Atlas, 2012.

31 CC/02Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, 
poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito:

 [...]
 II - quando existirem veementes presunções resultantes de fatos  

já certos.
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de tratamento, nome e fama, sólidos e duradouros.32 Assim, 
trata-se basicamente de conferir tratamento como se pai/
mãe e filho fossem, dando publicidade, quando a sociedade 
pensa que de fato há uma relação paterno-filial, e uso do 
nome familiar.

Ainda nesse sentido, Walsir Edson Rodrigues Júnior e 
Renata Barbosa de Almeida sustentam que é necessária a 
clara intenção de ter estabelecida a relação de paternidade 
na filiação socioafetiva, já que é possível que alguém esteja 
tratando um sujeito como se filho fosse, porém sem a von-
tade de ter este vínculo juridicamente instituído como tal. 
Ademais, uma vez fixada a maternidade ou a paternidade 
socioafetiva, todos os efeitos delas decorrentes serão insti-
tuídos. Portanto, a vontade deve estar presente.

Caio Mário atenta para a necessidade de verificar se 
uma relação é caracterizada pela posse de estado de filho 
ou se há, na verdade, uma confusão com solidariedade hu-
mana e amizade, sem a intenção de ver a relação instituída 
como paterno-filial.33 

Igualmente, na década de 70, João Baptista Villela dis-
sertava, em seu artigo “Desbiologização da Paternidade”, 
acerca da distinção entre a paternidade biológica, decorren-
te da coabitação sexual, e o estatuto da paternidade. Afirma 
o autor que “ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de 

32 Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou: 
“Esta Corte já emprestou exegese ao supracitado dispositivo, 
que versa acerca da adoção post mortem, para permitir como 
meio de comprovação da inequívoca vontade do de cujus em 
adotar as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva, 
quais sejam: o tratamento do adotando como se filho fosse e o 
conhecimento público daquela condição” (BRASIL Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.500.999/RJ. Relator: 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Diário de Justiça Eletrônico, 
Brasília, 19 abr. 2016).

33 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: 
direito de família. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, v.5, p. 308.
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gerar quanto na circunstância de amar e servir”34. Assim, 
há quase quarenta anos, o autor apresentava os pilares da 
paternidade socioafetiva:

Tanto no registro histórico, como no tenden-
cial, a paternidade reside antes no serviço e 
no amor que na procriação. As transformações 
mais recentes por que passou a família, deixan-
do de ser unidade de caráter econômico, social 
e religioso para se afirmar fundamentalmente 
como grupo de afetividade e companheirismo, 
imprimiram considerável reforço ao esvazia-
mento biológico da paternidade.35

Posto isso, aliados aos requisitos mínimos da filiação 
socioafetiva, os seus objetivos não podem ser deixados de 
lado. Este tipo de filiação é calcado basicamente no afeto 
e na vontade espontânea em se tornar pai ou mãe. São 
pressupostos sólidos que estão intrinsicamente ligados à 
ideia de uma família eudemonista.

Nesse diapasão, é certo afirmar que a filiação socioafeti-
va é uma espécie de adoção de fato. Quando esta paternidade 
ocorre em relação a um filho menor, estar-se-á em busca 
do melhor interesse da criança e do adolescente, refletido 
no art. 227, da Carta Magna36 e no art. 3.1 da Convenção 

34 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da Paternidade. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, ano 27, n. 21, p. 408, maio 1979.

35 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da Paternidade. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, ano 27, n. 21, p. 400, maio 1979.

36 CR/88. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, 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 
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sobre os Direitos da Criança.37 Ainda, o Enunciado nº 6 do 
IBDFAM38 corrobora esse entendimento. Será através da 
família que o menor terá acesso aos meios que lhe garantirão 
direitos como educação, lazer, bem-estar, saúde e proteção.

É de suma importância os pais socioafetivos proje-
tarem isso ao exercerem a posse do estado de filho e a 
inequívoca vontade em ver a relação estabelecida, já que, 
uma vez reconhecida e registrada, a filiação socioafetiva 
não poderá ser revogada, como já evidenciado pelo Centro 
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal39 e 
assentado pelo STJ: 

REGISTRO CIVIL. RECONHECIMEN-
TO DE PATERNIDADE VIA ESCRITURA 
PÚBLICA. INTENÇAO LIVRE E CONS-
CIENTE. ASSENTO DE NASCIMENTO DE 
FILHO NAO BIOLÓGICO. RETIFICAÇAO 
PRETENDIDA POR FILHA DO DE CUJUS 
. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊN-
CIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. 
VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ATO DE RE-
GISTRO DA FILIAÇAO. REVOGAÇAO. 
DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 E 1.610 DO 
CÓDIGO CIVIL.

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

37 Art. 3.1, Convenção sobre os Direitos da Criança. Todas as ações 
relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou 
privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas 
ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse 
maior da criança.

38 Enunciado n. 06, IBDFAM. Do reconhecimento jurídico da filia-
ção socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à 
autoridade parental.

39 Enunciado n. 339, CNJ. A paternidade socioafetiva, calcada na 
vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor 
interesse do filho.
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1.Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil 
que “ninguém pode vindicar estado contrário 
ao que resulta do registro de nascimento, salvo 
provando-se erro ou falsidade de registro”, a 
tipificação das exceções previstas no citado dis-
positivo verificar-se-ia somente se perfeitamente 
demonstrado qualquer dos vícios de consenti-
mento, que, porventura, teria incorrido a pessoa 
na declaração do assento de nascimento, em 
especial quando induzido a engano ao proceder 
o registro da criança.
2.Não há que se falar em erro ou falsidade se o 
registro de nascimento de filho não biológico 
efetivou-se em decorrência do reconhecimen-
to de paternidade, via escritura pública, de for-
ma espontânea, quando inteirado o pretenso 
pai de que o menor não era seu filho; porém, 
materializa-se sua vontade, em condições nor-
mais de discernimento, movido pelo vínculo 
socioafetivo e sentimento de nobreza.
3. “O reconhecimento de paternidade é válido 
se reflete a existência duradoura do vínculo 
socioafetivo entre pais e filhos. A ausência de 
vínculo biológico é fato que por si só não revela 
a falsidade da declaração de vontade consubs-
tanciada no ato do reconhecimento. A relação 
socioafetiva é fato que não pode ser, e não é, 
desconhecido pelo Direito. Inexistência de nuli-
dade do assento lançado em registro civil” (REsp 
n. 878.941-DF, Terceira Turma, relatora Ministra 
Nancy Andrighi, DJ de 17.9.2007).
4.O termo de nascimento fundado numa pater-
nidade socioafetiva, sob autêntica posse de esta-
do de filho, com proteção em recentes reformas 
do direito contemporâneo, por denotar uma 
verdadeira filiação registral portanto, jurídica, 
conquanto respaldada pela livre e consciente 
intenção do reconhecimento voluntário, não 
se mostra capaz de afetar o ato de registro da 
filiação, dar ensejo a sua revogação, por força 
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