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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de analisar o debate acerca 
da multiparentalidade a partir das recentes e contínuas modificações que vem 
enfrentando o direito de família no cenário contemporâneo. O problema da pesquisa 
é entender se há ou não a responsabilidade do pai biológico nos casos de 
multiparentalidade, ou seja, saber se a existência de um pai afetivo tem o condão de 
desonerar o biológico de suas responsabilidades legais. Para responder a essa 
pergunta, foi levantada a hipótese, ao final confirmada, de que o pai biológico, 
independentemente da existência de pai afetivo, é responsável, em especial, 
financeiramente por seus filhos. O método de abordagem utilizado foi o dedutivo. O 
objetivo geral do trabalho foi verificar como se dá a responsabilização dos pais 
biológicos nos casos em que já existe alguém fazendo as vezes de pai. Para isso, 
adotou-se a abordagem da multiparentalidade. Nesse sentido, no primeiro capítulo, 
fez-se uma explanação acerca da noção geral de família, perpassando pelos 
conceitos construídos ao longo da história brasileira, positivados em sucessivos 
dispositivos legais, chegando à conceituação do que hoje se entende por filiação 
socioafetiva. Em seguida, no segundo capítulo, adentrou-se na multiparentalidade em 
específico, analisando-a também através da tese 622 firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal. Enfim, com a análise do terceiro capítulo, buscou-se elucidar que, baseado 
nos princípios constitucionais, o pai biológico é responsável e tem obrigações com 
seus filhos, mesmo nos casos de multiparentalidade. Os principais marcos teóricos 
utilizados no trabalho foram Maria Berenice Dias, Cristiano Cassettari, Luiz Edson 
Fachin, Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, Paulo Lôbo e Rolf Madaleno. Ao 
final, a hipótese foi confirmada, no sentido de que o pai biológico possui 
responsabilidade frente a seus filhos, independentemente de haver outra pessoa que 
também faça suas vezes de pai. A pesquisa tem relevância aos debates 
contemporâneos na medida em que traça os eixos da responsabilização do pai 
biológico nos casos de multiparentalidade, em consonância com os princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia filiatória e da 
paternidade responsável, e também em reconhecimento das novas estruturas 
familiares que não podem ser negligenciadas pelo nosso ordenamento. 
 
Palavras-chave: Multiparentalidade. Socioafetividade. Responsabilidade Parental. 
Direito de Família. 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
The present work aims to analyze the debate about dual paternity from the recent and 
continuous changes that have been facing family law in the contemporary scenario. 
The problem of the research is to understand whether or not there is the responsibility 
of the biological father in the cases of dual paternity, in other words, to understand if 
the existence of an affective father, would be able to withdraw the biological’s 
responsability. To answer this question, it was hypothesized, and confirmed at the end, 
that the biological father, regardless of the existence of an affective father, is 
responsible for his children. The approach method used was the deductive one. The 
general objective of the work was, therefore, to defend the impossibility of the biological 
father to disclaim his obligations to his children, using the argument that there is 
already someone in the life of his child who acts as father. For this, the dual paternity 
approach was adopted. In this sense, in the first chapter, the general notion of family 
was explained, passing through the concepts built throughout Brazilian history, written 
in successive legal devices, reaching the conceptualization of what today is 
understood as socio-affective affiliation. Then, in the second chapter, it focused on 
dual paternity in specific, also analyzing it through the decision of the Supreme Court. 
Finally, the third chapter sought to elucidate that, based on constitutional principles, 
the biological father is responsible and has obligations to his children, even in cases 
of dual paternity. The main theoretical frameworks used were Maria Berenice Dias, 
Cristiano Cassettari, Luiz Edson Fachin, Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, 
Paulo Lôbo and Rolf Madaleno. In the end, the hypothesis was confirmed, in the sense 
that the biological father has responsibility towards his children, regardless of whether 
there is another person who also acts as his father. The research has relevance to 
contemporary debates because it establishes the responsibility of the biological father 
in cases of dual paternity, in line with the constitutional principles of human dignity, 
filiation isonomy and responsible parenthood, and also in recognition of new family 
structures that cannot be neglected by our order. 
 
Keywords: Dual Paternity. Socioaffectivity. Parental Responsibility. Family Law. 
 
  
  
  



 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el debate sobre la multiparentalidad a 
partir de los cambios recientes y continuos que ha enfrentado el derecho de familia en 
el escenario contemporáneo. El problema de la investigación es entender si existe o 
no la responsabilidad del padre biológico en los casos de multiparentalidas, en otras 
palabras, comprender si la existencia de un padre afectivo podría retirar la 
responsabilidad de ese padre biológico. Para responder a esta pregunta, se hipotetizó, 
y al final se confirmó, que el padre biológico, independientemente de la existencia de 
un padre afectivo, es responsable, en particular financieramente de sus hijos. El 
método utilizado es esse trabajo fue el deductivo. El objetivo general del trabajo era 
verificar cómo se responsabiliza a los padres biológicos en los casos en que ya hay 
alguien actuando como padre. Para esto, se adoptó el enfoque em la 
multiparentalidad. En este sentido, en el primer capítulo, se hizo una explicación sobre 
la noción general de familia, estudiando los conceptos construidos a lo largo de la 
historia brasileña, positivizados en sucesivos dispositivos legales, llegando a la 
conceptualización de lo que hoy se entiende como afiliación socio-afectiva. Luego, en 
el segundo capítulo, se centró el estudio en la multiparentalidad en específico, también 
analizándola a través de la decisión de la Corte Suprema. Finalmente, el tercer 
capítulo buscó dilucidar que, basándose en principios constitucionales, el padre 
biológico es responsable y tiene obligaciones con sus hijos, incluso en casos de 
multiparentalidad. Los principales marcos teóricos utilizados fueron Maria Berenice 
Dias, Cristinao Cassettari, Luiz Edson Fachin, Cristiano Chaves Farias, Nelson 
Rosenvald, Paulo Lôbo y Rolf Madaleno. Al final, se confirmó la hipótesis, en el sentido 
de que el padre biológico tiene la responsabilidad hacia sus hijos, independientemente 
de si hay otra persona que también actúe como su padre. La investigación tiene 
relevancia para los debates contemporáneos en el sentido de que rastrea los ejes de 
responsabilidad del padre biológico en los casos de multiparentalidad, de acuerdo con 
los principios constitucionales de la dignidad humana, la isonomía filatoria y la 
paternidad responsable, y también en el reconocimiento de nuevas estructuras 
familiares que no pueden ser descuidadas por la ley. 
 
Palabras Claves: Multiparentalidad. Socioafectividad. Responsabilidad parental. 
Derecho de familia 
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1  INTRODUÇÃO 
 
A conceituação de família, antes estática e positivada, começa a ganhar 

contornos sinuosos com a derrocada das compreensões e entendimentos fechados e 

sobretudo conservadores. Antes entendida no singular e de forma hierárquica e 

patriarcal – “a” família –, como um reflexo da sociedade, modernizou-se, e passou a 

ser compreendida de maneira a permitir novas acepções, gerando uma conceituação 

mais ampla e não tão precisa. 

A vanguarda de pensamentos acerca das constituições familiares acabou por 

se tornar uma realidade nos lares brasileiros e, por consequência, no ordenamento 

jurídico pátrio. O direito, mesmo que não de forma concomitante com a sociedade, 

vem atualizando-se, a exemplo da positivação das leis que permitiram o divórcio; a 

construção de famílias através da união estável, não mais necessitando a figura do 

matrimônio; através de uniões homossexuais; além de famílias que se entendem 

como tal através do estabelecimento de vínculos afetivos. 

Dessas famílias constituídas por laços afetivos surgiram-se, por exemplo, as 

reconstituídas, advindas de posterior união entre o pai ou a mãe com o padrasto ou 

madrasta. A partir, também, desses novos desenhos familiares, suscitou-se a 

possibilidade de um filho ter mais de dois ascendentes, teoria conhecida e doutrinária 

e jurisprudencialmente aceita como multiparentalidade.  

Frente às novas e variadas perspectivas de constituição familiar, sobretudo, 

para esse estudo, no cenário dos casos de multiparentalidade, ganharam corpo as 

discussões acerca da responsabilidade, em especial a material, do pai biológico frente 

a seus descendentes. 

Nesse sentido, o presente trabalho delimita como problema central a ser 

estudado justamente a responsabilização do pai biológico nos casos de 

multiparentalidade, à luz de recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal. Estuda-se, então, o debate a partir da tese 622, em que a suprema corte 

estabelece como possível o reconhecimento do pai biológico como tal, com todos os 

efeitos jurídicos próprios, dentre os quais, a responsabilidade material, mesmo em 

casos de já haver paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público.  

A partir da suscitação de tal problema central, o trabalho pretende desenvolver 

a teoria de que o pai biológico possui responsabilidade frente aos filhos, 
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independentemente de haver alguém ocupando ou fazendo as vezes de pai em seu 

lugar, a partir da principiologia constitucional que assegura uma série de direitos aos 

filhos.   

Assim, partindo dessa hipótese, fazendo uso do método dedutivo e por meio 

do procedimento de pesquisas bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, desenvolve-

se o presente trabalho de conclusão de curso.  

O trabalho divide-se, então, em três capítulos, dentre os quais o primeiro tem 

por início uma abordagem generalista do conceito de família, principalmente a partir 

do século passado, perpassando pela construção histórico-legal da família dentro do 

ordenamento jurídico pátrio, até adentrar na conceituação de filiação e seus 

pormenores: posse de estado de filho e filiação na modalidade socioafetiva. 

Seguindo a cronologia do avançar do entendimento sobre o direito das 

famílias, o segundo capítulo tem por intuito a conceituação da multiparentalidade, 

trazendo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria, com o fim 

de tentar aclarar a compreensão que levou o Supremo Tribunal Federal a entender 

pela possibilidade de aceitação dessa concepção de família.  

Por fim, o terceiro e último capítulo traz a problemática abordada no presente 

trabalho de forma mais específica. Para que se entendam as origens da 

responsabilização material do pai biológico em relação a seus filhos, busca-se 

esmiuçar a principiologia constitucional a respeito da matéria, em especial quanto aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia filiatória e da paternidade 

responsável. Para isso, o trabalho faz uso, inclusive, de entendimentos importados de 

doutrinas estrangeiras, defendendo, por fim, a possibilidade da responsabilização 

material do pai biológico em casos de multiparentalidade.  

Desse modo, espera-se que o presente trabalho sirva como propulsor para 

maiores e mais profundos debates que possam surgir acerca da temática, frutos das 

constantes transformações do direito de família. 
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2  NOÇÃO GERAL SOBRE FAMÍLIA 
 

O capítulo inaugural do estudo proposto trata da construção histórico-legal do 

conceito de família e filiação, para que seja possível compreender os caminhos 

trilhados pelo direito de família até a consolidação do conceito de multiparentalidade. 

É sabido que os institutos jurídicos, por serem reflexos da sociedade, 

apresentam-se como dinâmicos e não estanques, de forma a sempre se aprimorarem 

e desenvolverem em consonância com os anseios sociais. É nesse sentido que o 

direito de família não apenas vai ao encontro de tal entendimento, como pode, 

inclusive, ser usado para exemplificar esse espelho da sociedade e do ordenamento 

jurídico que regula suas interações. 

Nesse sentido, a realidade brasileira vem se modificando, em especial no fim 

do século passado, seja com a aprovação da lei do divórcio, que permitiu o 

rompimento com o ideal canônico do matrimônio eterno; com o fortalecimento do 

movimento feminista que trouxe à mulher o protagonismo nas lutas por uma sociedade 

e uma família mais igualitárias; até a conquista do direito à união homoafetiva, mais 

recentemente reconhecido pelo tribunal constitucional brasileiro.  

Começou-se, em meio a esses questionamentos acerca de conceitos 

fechados e impositivos, a suscitar-se discussões sobre os vínculos que constituíam a 

família, levando o mundo jurídico a escrever e aceitar que os tais conceitos, em 

especial, os de filiação, tinham de ser editados, com o advento do que se tem hoje por 

filiação socioafetiva. 

Diversos são os elementos que constituem esse vínculo, sendo que no 

presente capítulo serão abordados alguns dos quais se mostram essenciais à 

proteção às garantias dos filhos em seu seio familiar. Perpassa-se, assim, por temas 

que demonstram as diversas facetas dos direitos das famílias hoje positivados, além 

de tentar estabelecer conexões necessárias entre eles. 

 

2.1  A CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-LEGAL DO CONCEITO DE FAMÍLIA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Fazendo uso de uma definição que extrapola os dizeres jurídicos, recorrendo 

ao dicionário Michaelis, tem-se família como sendo o “Conjunto de pessoas, em geral 
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ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto”1. A partir dessa 

definição, entende-se que, por vezes, família, ao contrário de muitos outros vocábulos 

da língua portuguesa, tende a ser entendida e definida de forma mais ampla, quase 

que para confirmar as dificuldades em conceituá-la de forma certeira.  

Por muito tempo, o entendimento ampliado do conceito de família não era o 

presente em legislação sobre o tema. Nesse sentido, cabe lembrar que o Código Civil 

de 19162, vigente até o ano de 2002, positivava a família de maneira, aos olhos de 

hoje, extremamente fechada e impositiva, usando termos como “família legítima”, a 

exemplo de seu artigo 229, in verbis: “criando a família legítima, o casamento legitima 

os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos”. A lei estipulava não apenas o 

conceito de família, mas também os papéis pertinentes a cada um de seus integrantes. 

Ainda a título de exemplo, no caput do Art. 233, o Código de 1916 estipulava 

verbalmente que o marido era o chefe da sociedade conjugal: “O marido é o chefe da 

sociedade conjugal.” 

Essa codificação amarrou o direito de família a ideais sexistas e hierárquicos, 

competindo, ao marido, legalmente chefe da família, por exemplo, administrar os bens 

comuns e particulares da mulher, conforme inciso II do mesmo art. 233, do Código 

Civil de 1916: “Compete-lhe: II. A administração dos bens comuns e dos particulares 

da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial 

adaptado, ou do pacto antenupcial.”  

O homem vinha acima da mulher, podendo o marido livremente decidir sobre 

a vida da esposa, que lhe devia obediência, dada sua posição inferior no seio familiar. 

Para além da relação de matrimônio, essa discriminação era clara nos direitos dos 

filhos, tendo em vista que àqueles havidos fora do casamento, pouco, ou quase nada, 

lhes era permitido ou assegurado.  Assim, os filhos dividiam-se em legítimos e 

ilegítimos, figurando, inclusive, cada um em um capítulo específico, quais sejam, II, III 

e IV, do Código Civil vigente à época. 

Extrapolando a dita legitimidade, os parâmetros estabelecidos para a adoção 

também fugiam ao que hoje se entende por aceitável, aos olhos da atual compreensão 

 
1 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/familia/. 
Acesso em: 7 set. 2019 
2 BRASIL. Lei nº 3.071 (1916). Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1 jan. 
1916. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm. Acesso em: 7 set. 
2019.  
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do ordenamento jurídico brasileiro. Esse instituto figurava em uma objetivação 

diferente da atual, positivada sob a óptica do adotante. Desse modo, muito mais do 

que oferecer uma família à criança, o código de 1916 legislava de forma a entregar 

aos pais um filho. Filho este que, assim como o ilegítimo, não possuía os mesmos 

direitos daqueles havidos na constância do matrimônio de seus genitores, a exemplo 

(da falta) dos direitos sucessórios. Ao filho adotivo, se a família já tivesse em sua 

composição filhos legítimos, a adoção não lhe resguardava direito à herança, 

conforme estipulava o artigo 377 da legislação de 16, “A adoção produzirá os seus 

efeitos ainda que sobrevenham filhos ao adotante, salvo se, pelo fato do nascimento, 

ficar provado que o filho estava concebido no momento da adoção”. 

Ainda nessa tentativa de engessar as famílias, o antigo Código Civil também 

não permitia o divórcio, dificultando a dissolução do matrimônio. Em uma tentativa de 

preservar o que se entende como família casamentária, o patrimônio acabava por se 

manter envolvido tão somente nesse núcleo, não aproveitando aos filhos que não 

fossem os legítimos.3 

Embasado em ditames católicos e escrito a partir de uma visão patrimonialista 

da família, retrato dos pensamentos imperativos na sociedade daquele tempo, o 

Código Civil de 1916 reconhecia a família brasileira, legal e socialmente, como sendo 

apenas a família matrimonial, proveniente do casamento válido e eficaz. Qualquer que 

fosse outra construção de família, aos olhos da sociedade - e do próprio ordenamento 

-, era segregada, a exemplo do concubinato puro, aquele no qual as pessoas não 

casavam por opção4, visto não possuir nenhum impedimento legal, próximo ao que se 

tem hoje por união estável: os escassos direitos provenientes dessa relação eram 

regidos pela legislação obrigacional, por serem entendidos como sociedades de fato5. 

Como escreve Fahs, com o decorrer do tempo, no século passado, mesmo 

que a passos curtos, a sociedade iniciou um processo de amadurecimento, afastando-

se de uma arraigada cultura de repressão às minorias, de desigualdade e do 

 
3 GHILARDI, Dóris. A decisão do STF sobre Parentalidades Simultâneas e a Adoção Legal. Revista 
de Direito de Família e Sucessão, v. 3, 2017. p. 92. 
4 FERRAZ, Paula Carvalho. O Concubinato e uma perspectiva de inclusão constitucional. 
IBDFAM: 28 nov 2008. Disponível em:  
http://www.ibdfam.org.br/artigos/470/O+Concubinato+e+uma+perspectiva+de+inclus%C3%A3o+const
itucional. Acesso em: 31 out. 2019. 
5 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 81. 
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patriarcado6. Nesse cenário, quase que de forma embrionária, passaram a surgir 

discussões jurídicas, e também sociais, que questionam os papéis estabelecidos para 

cada integrante da família. Movimentos como o feminismo tomam corpo e começam 

a conquistar direitos antes inimagináveis para as mulheres, inclusive, dentro da 

família. 

A família, então, como um reflexo do que acontece na sociedade, em tempos 

de pré-aprovação da Constituição de 1988, passa por um período de transformação, 

alterando as formas de se entender e, por conseguinte, redefinindo funções antes 

impostas a seus membros. 7  

Em meio a essas mudanças e lutas, aprovou-se, em 26 de dezembro de 

1977, a Lei 6.515, popularmente conhecida como Lei do Divórcio. Passando por uma 

forte provação e mesmo sendo aprovada de forma limitada, essa lei trouxe junto de si 

discussões sobre questões relacionadas à igualdade dos filhos e cônjuges, 

alargamento das formas legais de constituir família, e, sobretudo, a uma completa 

revisão do Direito de Família, como destaca Rolf Madaleno em sua obra “Direito de 

Família”.8 

No avançar dos anos, mais precisamente em 5 de outubro de 1988, com a 

promulgação da vigente Constituição Federal, o direito de família passou a ser 

entendido e respaldado por valores de dignidade e de realização da pessoa humana9. 

De forma subsidiária, mas não menos importante, balizam o texto constitucional, 

também, os princípios do pluralismo das formas de família, da igualdade e do respeito 

às diferenças, da autonomia e, de forma inovadora, cuidando, em especial da filiação, 

os da paternidade responsável e do melhor interesse da criança.10  

Nas palavras de Veloso, a constituição Federal de 1988, num único 

dispositivo, “espancou séculos de hipocrisia e preconceito”11. Nessa nova lógica, as 

 
6  Fahs, Ana C. S. Movimento Feminista. Politize, 2016. Disponível em: 
https://www.politize.com.br/movimento-feminista/. Acesso em: 7 set. 2019 
7 MATOS, Ana Carla Harmatiuk; HAPNER, Paula Aranha. Multiparentalidade: uma abordagem a partir 
das decisões nacionais. Civilistica.com - Revista Eletrônica de Direito Civil, v. 5, 2016. p. 5 
8  MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
41. 
9 Idem. p. 41. 
10  PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação Cível n.º 1.093.559-8. Relatora: Desembargadora 
Rosana Amara Girardi Fachin. Curitiba, 18 mar. 2013.  
11 VELOSO, Zeno. Homossexualidade e Direito. O Liberal. Belém do Pará, 22 maio 1999 apud DIAS, 
Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 26. 
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mudanças se apresentam em uma total reestruturação da família. Os filhos, 

independente de sua origem, passam a ter os mesmos direitos e qualificações; a 

proteção legal estende-se às famílias não ligadas por vínculo matrimonial; e a mulher 

finalmente ostenta papel de igualdade com o homem.12 Nesse cenário, os pais, sendo 

ou não casados, assumem papeis e funções, em tese, paritárias na educação e 

responsabilidade junto a seus filhos, não mais havendo, ao menos no texto legal, 

prevalência da autoridade marital.13 

Assim, a carta magna põe fim à segregação filiatória legal, positivando o 

princípio da isonomia entre os filhos. Desvinculando-se do ideal ilustrado na famosa 

frase atribuída a Napoleão Bonaparte “La société n'a pas intérêt à ce que des bâtards 

soient reconnus”, ou “A sociedade não tem interesse em que os bastardos sejam 

reconhecidos”, em tradução livre de Rosenvald e Chaves14, a partir de 1988, não 

restam dúvidas quanto à inexistência de classes hierárquicas entre os filhos, 

desaparecendo, por conseguinte, as diferenças entre direitos e deveres de ordem 

moral e sucessória. Em sentido semelhante, Fachin pontua, ainda, que qualquer 

movimentação contrária a esse pensamento igualitário romperia com os dizeres 

legais, vocacionados ao tratamento unitário aos filhos, verdadeiros credores da 

proteção integral contra qualquer discriminação.15  

Essa atualização vai ao encontro dos dizeres de outros doutrinadores da 

área. O conceito de família passa, então, por uma nova roupagem. Nesse sentido, a 

família não mais pode se configurar exclusivamente de forma matrimonializada, 

patriarcal, hierarquizada, heteroparental e biológica. Em seu lugar, atualiza-se para 

uma família pluralizada, democrática, igualitária, hétero ou homoparental, biológica ou 

socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter instrumental, como 

pontua Madaleno.16 

Tal construção, através de sucessivas alterações, faz crer que o mais 

adequado, hoje, é não mais falar em família, como um substantivo singular de única 

 
12 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 26. 
13 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 240. 
14 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 566. 
15 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 
88. 
16 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
82. 
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acepção, mas sim, famílias, no plural, como retrato da pluralidade de diversidades que 

as constituem, bem como representante de diversos significados.17 

 

2.2  FILIAÇÃO  

À luz do novo texto constitucional, começa-se a compreender, de forma 

ampliada, que a construção do conceito de família perpassa pelo entendimento de 

uma gama variada de outros conceitos. Dentre eles, destaca-se a importância da 

filiação. 

Partindo de um conceito mais simplista, pode-se entender filiação como a 

relação do filho com seus pais. Ampliando um pouco, adiciona-se, aos pais, as 

variáveis de serem aqueles que, entre outros, geraram, adotaram ou, mais 

recentemente, tiveram filhos através da reprodução assistida heteróloga (com material 

genético alheio). Podem, então, essas relações de parentesco advirem de vínculo 

biológico, decorrente da transmissão de carga genética, ou de vínculo afetivo, através 

de relação convivencial intercambiados entre os personagens da família.18  

É uma relação estabelecida entre alguém que faça as vezes de pai ou mãe, 

junto a um filho, criando direitos e deveres entre eles. Aqueles, outrora, ostentavam 

tal posição tão somente através de vínculos legítimos, naturais ou adotivos. Hoje em 

dia, todavia, há de se adicionar outra forma de criação de vínculo filiatório: a 

afetividade.19 São aqueles que acolheram e criaram, com base no amor, afeto e 

solidariedade, buscando desenvolver a personalidade e realização pessoal, seus 

filhos.20 

Da premissa de que a filiação não mais surge tão somente da presunção 

marital, não sendo assegurado ao marido da mãe a posição de pai, adiciona-se à 

filiação as possibilidades da concepção através da transmissão de fatores genéticos 

ou por vontade afetiva dos envolvidos. Logo, tem-se que a conceituação de filiação, 

não fugindo à de família, também é relacional. É um conceito que extrapola o certo, 

preciso e imutável, apresentando-se em variadas possibilidades de constituição que 

 
17MATOS, Ana Carla Harmatiuk; HAPNER, Paula Aranha. Multiparentalidade: uma abordagem a 
partir das decisões nacionais. Civilistica.com - Revista Eletrônica de Direito Civil, v. 5, 2016. p. 5 
18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 239 e 243. 
19 Idem. p. 241. 
20 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 565. 
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levam, de uma forma ou de outra, à relação filiatória, perpassando do DNA à 

convivência estreitadora de laços. 

A família hoje é entendida como ente garantidor. É nesse ambiente que o filho 

vai iniciar o processo de desenvolvimento, fortalecimento e amadurecimento, tanto 

físico quanto psicológico, em especial no tocante à construção de sua personalidade. 

Nessa toada, há uma nova perspectiva de filiação, analisada de uma forma em que 

prevalecem os interesses do filho, justamente balizada pelos preceitos constitucionais 

do melhor interesse da criança e, principalmente, da paternidade responsável.  

Os primeiros passos dados por uma criança, indiscutivelmente, têm de ser 

assistidos, para assegurar um ambiente de segurança que lhe proporcione o 

desenvolvimento saudável. Nesse momento, são fortalecidos, e, por vezes também 

criados, os vínculos filiatórios. Esses laços são entendidos sob diferentes 

perspectivas, em uma relação jurídica multifacetária. Ao mesmo tempo, há a filiação 

entendida através do filho – filiação propriamente dita -, do pai – paternidade -, e da 

mãe – maternidade. Esse embaralhado de perspectivas traz diferentes consequências 

que, no entendimento de Rosenvald, deve ter por objetivo comum a realização dos 

envolvidos.21 

Toda essa análise pode ser, através de Maria Berenice Dias22, assim como 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald23, materializada em critérios que 

levam à filiação. São eles: primeiro, o critério jurídico, cuja filiação é criada através da 

presunção, independente ou não de representar a realidade, estabelecida pelo 

legislador; segundo, o critério biológico, ditado pela transmissão de material genético, 

amparado, nos dias atuais, pela popularização e exatidão do exame de DNA; e, por 

fim, de forma contemporânea, o critério socioafetivo, em que prevalece o melhor 

interesse da criança, trazendo à filiação, a convivência e a vontade como 

fundamentos. Nesse último caso, leva-se ao entendimento de que pai e mãe são 

aqueles que exercem a função, mesmo que sem vínculo pré-existente.  

 
21 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 565. 
22 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 633. 
23 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 586. 
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A partir de tal compreensão, foge-se de conceitos pré-determinados e, como 

já dito, mais simplistas, para se ter em mente que a filiação pode ser permeada pela 

descoberta de vínculos genéticos e também pela construção de afetividade, em suas 

mais variadas facetas, não mais havendo exclusivamente a filiação através do vínculo 

legal entre pai e filho, como outrora era entendida. Por consequência, a filiação não 

havia como se manter estática, frente a tantas mudanças na constituição de laços.  

Tal modernização, inclusive, vai ao encontro do presente na Constituição 

Federal, entendendo-se a pessoa humana como um valor em si mesmo, justificando-

se que a realidade jurídica é algo feito pelo homem e para o homem. Desta forma, os 

dizeres constitucionais pugnam, de início, pela não discriminação entre filhos, seja 

qual for o motivo, independentemente da origem, alinhados à doutrina da proteção 

integral e da paternidade responsável; também pela realização humana digna; e, 

ainda, pela desvinculação da filiação do caráter patrimonialista, não estando mais, 

também, condicionada à relação tida entre os pais quando da concepção. Tudo isso 

reafirma, portanto, que os valores existenciais têm de prevalecer frente à imposição 

legal.24  

Ainda em uma análise da Constituição Federal, Venosa pontua que a nova 

Carta Magna se alinha à tendência universal de não mais marginalizar filhos em razão 

de sua origem, “aspecto que a sociedade, há muito, não sem alguma resistência, já 

se encarregara de observar”.25 

Além do mais, não havia como ser diferente, tendo em vista ser o Brasil 

signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, apelidada de Pacto de 

San José da Costa Rica. Dentre seus artigos, há o dever de "reconhecer direitos aos 

filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro dele". Logo, inadmissível 

toda e qualquer situação que implique, ainda que indiretamente, em estabelecimento 

de hierarquia entre filiações.26  

Inimaginável, depois de todo o avanço mencionado, entender como relevante 

qualquer diferenciação no registro, explicitando tratar-se de um filho gerado ou não 

por aqueles que o registraram. Sendo assim, sob o prisma dos preceitos 

 
24 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 566. 
25 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 240. 
26 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 567. 
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constitucionais, tal qual a dignidade da pessoa humana, não mais se questiona a 

impossibilidade de assinalar no assento registral, a origem da filiação. 

Ainda sobre isso, a filiação, em princípio, seria aquela assentada em registro 

e, nos casos de pais casados, presumida pelo matrimônio. Contudo, tendo em vista, 

por exemplo, que o avançar da medicina genética alcançou patamares nos quais não 

se faz mais necessário gerar o filho em ventre próprio, tampouco com seu material 

genético, reforçam-se os questionamentos acerca da relação direta entre nascimento 

e filiação. Nesse sentido, Venosa entende ser a filiação biológica estranha ao direito, 

enquanto não houver reconhecimento: “Toda a gama de direitos entre pais e filhos 

decorre do ato jurídico do reconhecimento”.27  

Por vezes, na triste realidade nacional e em afronta ao princípio da 

paternidade responsável, ferindo a dignidade humana do filho gerado, o vínculo é 

reconhecido anos após o nascimento, mais uma vez graças aos avanços da medicina 

genética, em especial, nesse caso, ao exame de DNA. 

Essa situação de negligência de genitores, abriu espaço para a criação 

subsidiária de vínculos afetivos alheios à genética. Nesse sentido, de forma 

contemporânea, há de se ter em mente as, igualmente importantes, filiações que 

extrapolam a biologia. Para que haja, de fato, esse vínculo socioafetivo, imprescindível 

o elemento afetivo, o convívio, o cuidado, que não necessariamente vem junto à carga 

genética. Assim, Julie Cristine Delenski Dias entende que a paternidade não é tão 

somente um ato físico, ao passo que pode advir de uma opção que extrapole os 

aspectos meramente biológicos, ou presumidamente biológicos, nos casos de 

presunção marital, adentrando, via de consequência, na esfera da vontade e do 

afeto.28 

Rosenvald e Chaves pontuam que hoje há, nas relações parentais, sobretudo 

lastreado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade social, possibilidades diferentes de determinações de vínculos, não 

havendo mais uma subordinação a critérios puramente biológicos, tampouco sendo 

válido priorizar vínculos socioafetivos. Entendem não haver um critério apriorístico de 

 
27 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 266. 
28 DELINSKI, Julie Cristine. O Novo direito da filiação. São Paulo, Dialetica, 1997. p. 12. apud DIAS, 
Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 633. 
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prevalência entre tais vínculos, dependendo sempre das circunstâncias fáticas de 

cada caso.29 

Ainda a respeito da paternidade, não há norma legal, consoante dizeres 

constitucionais, que defina com precisão quem será o pai, tendo em vista que toda 

essa multiplicidade de origens, reconhecidas pelo mundo jurídico, faz surgir uma 

variedade de possibilidades que não fazem ser possível moldar um conceito 

específico.30  

Dessa maneira, conclui-se que, dada a realidade da filiação, esse cenário 

permissivo e multifacetário faz entender que dentre essa enorme variedade, 

novamente à luz da constituição, não há como hierarquizar as relações. Conforme 

visto, sociedade e direito avançaram a um nível em que hoje, não se fala em 

prevalência de um tipo de filiação em detrimento de outra. Nessa toada, a partir desse 

mosaico filiatório, não há remédio legal, senão a análise judicial da casuística, quando 

suscitado algum conflito entre filiações. 

 

2.2.1  A filiação socioafetiva e o estado de filho  
 

Quase que em um efeito dominó, para uma compreensão da teoria da 

multiparentalidade, imprescindível que se tenha claro o conceito de filiação 

socioafetiva e para a compreensão dessa vertente filiatória, imprescindível, por sua 

vez, o entendimento de seu fator constituinte, qual seja, a posse do estado de filho. 

A posse de estado de filho pode ser entendida como o elo vital para geração 

do vínculo socioafetivo da mãe ou do pai com o filho, impondo àqueles as 

responsabilidades decorrentes do poder familiar.31  Tem a função precípua de atestar 

juridicamente algo que existe, de forma clara, na realidade social, pessoal e afetiva. 

Traz “mais Direito à vida e mais vida ao Direito”.32 Dessa forma, a posse de estado de 

 
29 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 538 e 539. 
30 Idem. p. 587. 
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 632. 
32 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 569. 
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filho acaba por ser o meio de estabelecer a filiação, figurando ao lado das demais 

hipóteses previstas em lei de estabelecimento do estado de filho.33 

Na mesma linha de raciocínio da concepção contemporânea de filiação, tem-

se que o estado de filho não necessariamente atrela-se ao nascimento, não o sendo 

dado obrigatoriamente ao genitor. Sua concepção é muito mais alinhada ao ato de 

vontade, no sentido de vincular-se à vontade de ser pai e mãe daquele que será tido 

por filho. Essa ligação perpassa pela afetividade, inclusive de forma a externar a 

relação, nos casos de filiação não atrelada a fatores genéticos. 

Tal exteriorização do estado de filho pode ser percebida como a projeção da 

teoria da aparência sobre as relações jurídicas filiatórias, emprestando a força e 

eficácia jurídica à realidade já estampada na rotina da família. O estado de filho e, por 

consequência, a filiação advinda dele, podem ser compreendidas a partir da 

reciprocidade de tratamento efetivo entre certas pessoas, que, aos olhos da 

sociedade, apresentam-se, em conformidade com seu íntimo, como pais e filhos.34 

Nesse sentido, afirma Maria Berenice Dias que “a posse do estado de filho é 

a expressão mais exuberante do parentesco psicológico, de filiação afetiva”.35 É, em 

sua essência, a exterioração dessa relação, de forma a publicitar esse vínculo 

paterno-filial. Toda essa publicidade tem como fim trazer, ao mundo jurídico, a 

realidade fática. Busca garantir àquele que não possui pai registral, ou que possui pai 

ausente, por qualquer que seja o motivo, mas que tem alguém que lhe ofereça 

proteção, cuidado - características precípuas do vinculo filiatório – e afeto, ocupando 

essa posição, a possibilidade de ostentar os direitos assegurados tão somente aos 

filhos registrais. 

O estado de filho, para estar plenamente caracterizado, destacam Rosenvald 

e Chaves, exige a presença, em tese, indissociável de três elementos: o tratamento 

de filho, a fama e a utilização do nome de família. Não há que se questionar sobre o 

tratamento de filho e da notoriedade dada a isso, conforme explanado. Contudo, os 

autores asseveram não ser cabível a imprescindibilidade do uso do nome de família 

para seu reconhecimento no caso concreto, ao passo que o grau de importância no 

 
33 Idem. p. 569. 
34 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 569. 
35 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 652. 
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cenário fático é quase nulo. Primeiro, pelo fato de as pessoas serem conhecidas, em 

sua maioria, pelo prenome; segundo, por ser um critério que mina, por si só, a utilidade 

desse instituto.36 

Isto é, beira à falta de lógica figurar como critério algo que, em sua essência, 

retiraria o efeito prático da posse do estado de filho, ao passo que, caso o filho possua 

o nome de família, muito provável que já seja reconhecido legalmente pelo pai. Sendo 

assim, o estado de filho, em sua acepção afetiva, não se mostraria necessário. Logo, 

a não comprovação do uso do patronímico não compromete o acatamento da posse 

do estado de filho.37 

Cumpre ressaltar ainda que o vínculo filiatório, uma vez oficializado através 

do estabelecimento e comprovação da filiação pela posse do estado de filho, traz junto 

de si todos os efeitos jurídicos que dele decorrem, não se admitindo possível 

revogação ou retratação.38 

As discussões sobre filiação, mais precisamente, acerca da posse do estado 

de filho tomaram corpo entre os doutrinadores e juristas da área. Como consequência, 

a filiação socioafetiva vem sendo cada vez mais convalidada e aceita, a exemplo do 

que traz o enunciado 256 da III Jornada de Direito Civil39 “A posse do estado de filho 

(parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil” e o enunciado 

519 da V Jornada de direito Civil “O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco 

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

com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e 

patrimoniais.”40  

Em consonância com o que estabelecem os enunciados das jornadas e a 

mudança doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, a sociedade brasileira 

movimentou-se no sentido de ampliar o que se entendia como filiação. Nesse sentido, 

à marcha da contemporaneidade, a aceitação da posse do estado de filho como 

 
36 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 570. 
37 Idem p. 570. 
38 Idem p. 571. 
39 Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados. Coordenador científico Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 
p. 46. 
40 Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados. Coordenador científico Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. 
p. 73. 
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elemento ensejador da filiação afetiva trouxe robustez a discussões sobre formas de 

família e, com o passar das décadas, a família socioafetiva galgou importância e 

direitos, refletindo, no mundo jurídico, a realidade fática.  

O Código Civil não faz menção literal à filiação socioafetiva, todavia, de forma 

indireta, traz em seu bojo casos em que a paternidade extrapola a genética, a começar 

pela disciplina da fertilização artificial heteróloga, no inciso V do artigo 1.59741: “Art. 

1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: [...] V - 

havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do 

marido.”. O dispositivo afirma que, desde que consentido expressamente, o marido da 

mãe é reconhecido como pai do filho gerado, mesmo que o material genético tenha 

sido doado por homem alheio ao relacionamento, por presunção conjugal.42 

Desvinculando-se dos ideais canônicos de matrimônio e família indissolúvel, 

iniciou-se o processo de rompimento com os estigmas impostos aos filhos tidos fora 

dessa relação. Haja vista, inclusive, que, segundo Madaleno “Enxergar a filiação por 

seu viés puramente biológico, acreditando que a natureza fez essencialmente iguais 

os irmãos, seria desconhecer as verdadeiras funções e adequadas necessidades de 

uma efetiva família”43, levando a um não enfrentamento à realidade fática da família 

brasileira.  

Dando mais alguns passos em prol da efetiva busca pelo fim da desigualdade, 

a família hoje não pode mais ser restringida a conceitos formais engessadores. Isso 

porque manter-se atrelado aos preceitos do século passado, marginalizaria diversas 

famílias reais, por não se enquadrarem, por exemplo, na tida verdade genética, na 

qual o sangue, única e exclusivamente, seria responsável pela construção do que se 

tem hoje por filiação. Viu-se, portanto, uma sociedade e um judiciário mais permissivos 

quanto à igualdade de relevância entre os vínculos filiatórios. 

Para a construção dessa família ligada por vínculos que extrapolam a 

genética, então, deve aquele que deseja ser pai ou mãe de alguém, transparecer essa 

vontade de forma clara e inquestionável. Isso porque as manifestações de carinho e 

afeto de pessoa próxima à criança somente terão a força de estabelecerem a filiação 

 
41 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 24 set. 2019. 
42 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
662. 
43Idem. p 673. 
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se, somado à caracterização do estado de posse de filho, houver demonstração 

inquestionável de seu desejo.44  

Nos dizeres de Madaleno, ao pai ou à mãe que acolhe um filho como um 

“genitor do coração”, com atitudes de amor que constituem a verdadeira história de 

filiação, é constituída a voluntária paternidade ou maternidade socioafetiva. É, 

inclusive, a partir da premissa de manifesta expressão de vontade, que se atribui à 

filiação socioafetiva o caráter irretratável. A título ilustrativo, essa irrevogabilidade da 

filiação socioafetiva é estampada na adoção, salvo exceções, tendo em vista os pais 

biológicos serem alijados da vida da criança ou adolescente.45 

Ademais, segundo leciona Venosa, essa irrevogabilidade perpassa, também, 

pelo efeito ex tunc do reconhecimento da socioafetividade, ao passo que o registro do 

filho é datado de forma retroativa, como se assim o fosse desde seu nascimento. Na 

seara da eficácia, destaca-se que a filiação socioafetiva reflete não somente perante 

os entes familiares, como também em terceiros. Daí, ainda nas palavras do 

doutrinador, decorre o ideal de indivisibilidade do reconhecimento, segundo o qual 

“ninguém pode ser filho com relação a uns e não filho com relação a outros”.46 

O avançar da conceituação jurídica de família leva, inexoravelmente, à 

alteração na ordem jurídica da filiação, passando a filiação socioafetiva a figurar em 

posição de importância, em especial quando suscitados conflitos de paternidade.47 

Diante disso, em havendo o verdadeiro anseio de duas ou mais pessoas de se 

relacionarem através de vínculos não biológicos, não parece aceitável que o poder 

judiciário interfira de forma a fazer prevalecer a ligação genética.48 

A aceitação da filiação afetiva, enquanto requisito inicial para a atual tese 

jurisprudencial quanto à possibilidade da multiparentalidade, encontra respaldo nas 

palavras da ministra Nancy Andrighi,49  
 

 
44 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.328.380. Relator: Ministro Marco Aurélio 
Bellizze. Brasília. Julgado em 21.10.2014. 
45 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
677 e 679. 
46 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 281. 
47 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade, posse de estado de filho, 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 54.  
48 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.  
49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 932.692. Relatora: Min.ª Nancy Andrighi. 
Brasília. Julgado em 09.12.2008. 
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Uma gota de sangue, não pode destruir vínculo de filiação, 
simplesmente dizendo a uma criança que ela não é mais nada para 
aquele que um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de 
reconhecimento público, ser seu pai.  

 
A filiação consanguínea, contudo, há de se ressalvar, não pode ser ignorada, 

devendo, apenas, ser entendida como um dos fatores, dentre outros, que constroem 

a relação parental. A escolha, não por acaso, dessa jurisprudência faz refletir que 

talvez hoje, anos depois e com a tese firmada a respeito da possibilidade da 

multiparentalidade, tivesse julgamento diferente, conforme julgados a seguir.  

Diz-se isso pois por mais que a tal gota de sangue não deva ter força 

desconstitutiva da filiação afetiva construída há anos, a realidade biológica, à luz do 

princípio da paternidade responsável, não deve desonerar o genitor pela feliz sorte de 

seu filho ter encontrado alguém que ocupasse o lugar por ele deixado vago. 

Felizmente, de acordo com Madaleno, ainda que a codificação vigente seja 

deficitária na positivação literal da socioafetividade, a jurisprudência respira ares 

constitucionais, inclusive embasando decisões na tutela do melhor interesse da 

criança, aclamando a posse de estado de filho, enquanto essência do verdadeiro 

estado de filiação, amalgamada no amor e vontade de ser pai e mãe.50 Colhe-se, 

então, nesse sentido, entendimentos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:  
 

PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUTORA QUE, COM O 
ÓBITO DA MÃE BIOLÓGICA, CONTANDO COM APENAS QUATRO ANOS 
DE IDADE, FICOU SOB A GUARDA DE CASAL QUE POR MAIS DE DUAS 
DÉCADAS DISPENSOU A ELA O MESMO TRATAMENTO CONCEDIDO 
AOS FILHOS GENÉTICOS, SEM QUAISQUER DISTINÇÕES.   PROVA 
ELOQUENTE DEMONSTRANDO QUE A DEMANDANTE ERA TRATADA 
COMO FILHA, TANTO QUE O NOME DOS PAIS AFETIVOS, CONTRA OS 
QUAIS É DIRECIONADA A AÇÃO, ENCONTRAM-SE TIMBRADOS NOS 
CONVITES DE DEBUTANTE, FORMATURA E CASAMENTO DA 
ACIONANTE. A GUARDA JUDICIAL REGULARMENTE OUTORGADA NÃO 
É ÓBICE QUE IMPEÇA A DECLARAÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA, 
SOBRETUDO QUANDO, MUITO ALÉM DAS OBRIGAÇÕES DERIVADAS 
DA GUARDA, A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE OS LITIGANTES EVIDENCIA 
INEGÁVEL POSSE DE ESTADO DE FILHO.    AÇÃO QUE 
ADEQUADAMENTE CONTOU COM A CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO, 
JUSTO QUE A SUA CONDIÇÃO DE GENITOR GENÉTICO NÃO PODERIA 
SER AFRONTADA SEM A PARTICIPAÇÃO NA DEMANDA QUE 
REFLEXAMENTE IMPORTARÁ NA PERDA DAQUELA CONDIÇÃO OU NO 
ACRÉSCIMO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO ASSENTO DE 
NASCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.51 

 
50 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
660. 
51 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.034517-3. 
Relator: Des. Jorge Luis Costa Beber. Florianópolis, 18 out. 2012. 
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Similar é o entendimento do mesmo Tribunal, em ação de reconhecimento 

de maternidade socioafetiva post mortem, conforme segue a ementa:   
 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO MATERNO-FILIAL. 
TESTEMUNHOS UNÍSSONOS QUE AFIRMAM A EXISTÊNCIA DE 
RELACIONAMENTO AFETIVO E POSSE DO ESTADO DE FILHA, HÁ 
LONGA DATA, POR PARTE DA DEMANDANTE. POSSIBILIDADE DE 
MANUTENÇÃO DO REGISTRO CIVIL DA MÃE BIOLÓGICA. INCLUSÃO DA 
MÃE SOCIOAFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 52 

 
Tampouco poderia ser diferente, na concepção de Madaleno, tendo em vista 

que a posse de estado de filho vem recebendo cada vez mais atenção nas reformas 

do direito comparado, que não restringe parentesco ao nascimento, ampliando seu 

entendimento à vontade de ser mãe ou pai, firmada em pilares de afetividade.53 

Sob a óptica do filho, maior interessado nas relações filiatórias, o mesmo 

autor defende não se mostrar plausível que os genitores biológicos que jamais 

exerceram as funções maternas ou paternas, eivados de completa desvinculação 

afetiva, sejam coroados com a filiação.54 Todavia, há de se acrescentar, data vênia, 

ao pensamento do autor, a teoria a ser abordada no último capítulo dessa pesquisa, 

ao passo que tampouco se pode coroar a irresponsabilidade do genitor biológico que 

se fez ausente, justificando tal irresponsabilidade na sorte do filho de ter encontrado 

um ascendente afetivo. 

Ademais, acertadamente, o doutrinador assevera não se dever, entretanto, 

questionar a filiação daquele ascendente com personalidade menos afetuosa, que por 

qualquer motivo não imprima na relação filial um amor padronizado. Esse ascendente 

não deixa de ser pai ou mãe, pois faz-se presente na vida, direção, criação e educação 

do filho.55 

A socioafetividade acolhida pela jurisprudência dos tribunais caminha a partir 

da nova estrutura trazida pelo texto constitucional à filiação. Verossímil é, então, a 

 
52 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0002485-
19.2011.8.24.0074. Relator: Des. Sebastião César Evangelista. Florianópolis, 04 ago. 2016. 
53 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
660. 
54 Idem. p. 660. 
55 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
660. 
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afirmação da impossibilidade de diferenciação de filhos havidos de formas distintas, 

seja ela moral ou patrimonial. Ademais, a aceitação da derrogada da obrigatoriedade 

dos vínculos genéticos confirma não mais existirem barreiras à determinação da 

filiação, não havendo limitações para tal.56 

Entendeu-se, certeiramente, dever prevalecer o interesse dos filhos, não 

sobrepujando a afetividade em face da genética, nem o contrário, mas sim 

reconhecendo ambas como igualmente importantes.  

Nesse ponto, o poder judiciário vem sendo, mais e mais, movimentado para 

solucionar impasses relativos à filiação. Com o fortalecimento do vínculo socioafetivo, 

a desmarginalização de filhos havidos fora do matrimônio e as diversas e modernas 

estruturas familiares, surgiram novas demandas que levaram, como já dito, a máquina 

judicial a repensar, junto à sociedade, aquilo que se entende por família. 

Essa releitura da realidade e a suscitação de embates entre o biológico e o 

socioafetivo, movimentaram os magistrados, desde pequenas comarcas, até a mais 

alta Corte brasileira, a perceber que, por vezes, a solução do conflito pode vir de uma 

compreensão ampla da parentalidade, não se restringido à limitação numérica de dois 

ascendentes. Nesse cenário, toma corpo, portanto, saindo da doutrina e chegando à 

jurisprudência, a discussão acerca da multiparentalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 561. 
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3 MULTIPARENTALIDADE: CONCEITUAÇÃO E SEU RECONHECIMENTO PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Com o avançar do tempo, o que antes era tido por contemporâneo torna-se 

antiquado. Parafraseando Raul Seixas, melhor do que ter uma opinião formada sobre 

tudo, é ser uma metamorfose ambulante57. Isso porque a todo momento surgem novos 

entendimentos sobre realidades tidas como certas ou absolutas, levando a 

desconstruções de conceitos e abrindo espaço para novas reconstruções. Nesse 

sentido, o contemporâneo é constantemente reeditado e compreendido sob uma nova 

forma. 

Assim, nessa conjuntura de reinvenções de ideias e posicionamentos, o 

fenômeno que ocorreu com o direito de família não poderia ter sido diferente. Isto é, a 

matéria veio, ao longo da história brasileira, galgando espaço como um espelho da 

sociedade que rege.  

À vista disso, a família brasileira erguida a partir de laços afetivos foi sendo 

menos marginalizada, e iniciou-se uma discussão sobre a desnecessidade de haver 

a prevalência dela em relação àquela oriunda de laços biológicos, ou o contrário. 

Essas discussões levaram à concepção, através da doutrina especializada, daquilo 

que se entende por multiparentalidade, estrutura familiar composta por mais de dois 

ascendentes, por meio da cumulação de laços biológicos e afetivos entre aqueles que 

querem ser pais e aqueles que já se identificam como filhos. 

Quando levada ao judiciário, essa temática chegou até o Supremo Tribunal 

Federal, mais alta corte do país, que decidiu, no julgamento do Recurso Especial 

898060/SC, de forma positiva à multiparentalidade, que seria possível a cumulação 

registral da ascendência afetiva e biológica.  

Sendo assim, diante do exposto no capítulo inaugural da presente monografia, 

esta segunda parte tem por objetivo entender a multiparentalidade, através das 

concepções doutrinárias e do próprio posicionamento do julgado, a fim de ampliar a 

compreensão acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. 

 
57 SEIXAS. Raul Santos. Metamorfose Ambulante. 1973. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7VE6PNwmr9g. Acesso em: 12 out. 2019. 
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3.1  MULTIPARENTALIDADE 

Em uma realidade altamente mutável que consagrou novas formas de filiação, 

levando, inclusive, a alterações em seu próprio conceito, nada mais plausível que, 

com o passar do tempo, o direito fosse suscitado a se posicionar sobre as novas 

conjunturas em formação, em especial quanto ao direito de família.  

Acerca da matéria, o doutrinador Christiano Cassetari entende que as 

parentalidades biológica e socioafetiva são diferentes, ao passo que possuem 

distintas origens de parentesco58: aquela advém do laço sanguíneo, enquanto esta é 

constituída através do afeto. Logo, nos casos em que se suscite um entrave entre as 

filiações, não há mais, como abordado no capítulo anterior, que se falar em 

prevalência, e sim, em concomitância entre os dois tipos de parentalidade. 

O fortalecimento e valorização dos laços afetivos enquanto fator constituinte de 

filiação, nesse cenário contemporâneo de (des)construções de definições e 

entendimentos, geraram a necessidade de que fossem atualizados, mais uma vez, os 

conceitos de filiação e família. Assim, essa atualização no direito das famílias 

brasileiro partiu do surgimento de uma nova concepção de família, pautada no que se 

convencionou chamar de multiparentalidade, ou, também, pluriparentalidade.  

À luz desse novo conceito, a discussão em torno do assunto passou a residir 

não mais em negar ou desvalorizar a filiação socioafetiva, mas sim em admitir ou não 

que alguém possa cumular mais de dois ascendentes. Ou seja, o cerne do debate 

jurídico envolvendo essa questão centrou-se na possibilidade de atribuição da 

integralidade dos efeitos jurídicos a todos os integrantes dessa nova família 

multiparental.59 

A multiparentalidade, então, passa a ser entendida, em um primeiro momento, 

como a teoria que defende a possibilidade de, em havendo um vínculo afetivo registral 

pretérito, não se impor óbice à cumulação concomitante da filiação biológica. Segundo 

essa teoria, por serem filiações com critérios diferentes de construção de vínculos, as 

filiações biológicas e socioafetivas poderiam subsistir concomitantemente, sem que 

isso ferisse quaisquer dos direitos individuais dos filhos.  

 
58 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos - 2. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 215. 
59 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
645. 
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Sobre esse assunto, manifesta-se Maria Berenice Dias no sentido de que, caso 

haja concomitância de vínculos afetivos e biológicos, o reconhecimento não é apenas 

um direito, mas sim uma obrigação constitucional. Na concepção da autora, a 

multiparentalidade é reconhecida sob o prisma da visão do filho, que terá mais de dois 

vínculos familiares, não havendo outra saída que não essa para defender o respeito 

à dignidade e à afetividade.60 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, defendendo posicionamento 

similar, tem-se multiparentalidade como sendo o “fato de o filho possuir dois pais ou 

mães reconhecidos pelo direito, o biológico e o socioafetivo, em função da valorização 

da filiação socioafetiva”61. Por sua vez, Oliveira e Tomaszewki têm definição que foge 

ao enfoque ao vínculo afetivo feito por Gonçalves, ao passo que defendem a 

multiparentalidade como a possibilidade jurídica de ampliar o número de pais ou mães 

no registro do filho, caracterizando a pluralidade registral.62  

Ghilardi, ainda, entende a multiparentalidade como sendo fenômeno típico da 

contemporaneidade, construída com base em valores plurais, que, desgarrando-se 

das molduras de tempos atrás, exigem o reconhecimento de todas as formas de afeto, 

de modo que, em algumas situações, não se privilegie nenhum laço, mas sim some-

os.63  

Portanto, como se percebe dos recortes doutrinários feitos, mesmo não sendo 

exatamente as mesmas, as ideias convergem no sentido de admitir a 

multiparentalidade como possível solução aos casos em que houver suscitação de 

uma escolha entre as filiações afetiva e biológica. Nesse sentido, então, através 

dessas novas possibilidades, busca-se permitir a inclusão registral de um ascendente 

sem que isso implique em exclusão de um outro já presente, por meio do 

preenchimento de certos requisitos que perfectibilizam a relação, caracterizando o 

assento registral multiparental.  

 
60 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 656 e 657. 
61 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  p. 303. 
62  OLIVEIRA, B. C. D.; TOMASZEWSKI, A. de A. Multiparentalidade no âmbito da família recomposta 
e seus efeitos jurídicos. Rev. Ciênc. Juríd. Soc. UNIPAR. Umuarama. v. 20, n. 2, p. 273-294, jul./dez. 
2017. P. 280-281 
63 GHILARDI, Dóris. A decisão do STF sobre Parentalidades Simultâneas e a Adoção Legal. 
Revista de Direito de Família e Sucessão, v. 3, 2017. p. 101. 
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No caso da multiparentalidade que adiciona ascendentes socioafetivos aos 

biológicos já constituídos, por exemplo, o critério é o da posse do estado de filho, como 

explicado no capítulo anterior. Assim, há a necessidade de que seja cabalmente 

demonstrado, inclusive de forma pública e inquestionável, a existência de laços de 

afeto combinados à intenção de constituir uma família, entre o ascendente que quer 

se tornar pai ou mãe e aquele que está prestes a tê-los como tal, na condição de filho. 

Isto é, equivale dizer: é dado àquele que demonstre conviver simultânea, ou 

sucessivamente, com duas ou mais pessoas que se apresentem efetivamente como 

pais e mães, o direito de ter tal realidade multiparental estampada em seu registro de 

nascimento, originando, ao mesmo tempo, efeitos jurídicos em relação a todos. 64 

Cassettari, ressalta, nesse sentido, que caso haja a prevalência de um vínculo 

de filiação sobre outro, estar-se-ia, necessariamente, diante de uma hierarquização 

filiatória, graduando qual é mais importante.65 Na mesma linha, Flávio Tartuce adverte 

que não há mais espaço para que o direito imponha às famílias, a fim de solucionar 

lides envolvendo questões filiatórias, uma escolha de Sofia entre o vínculo biológico e 

o socioafetivo, forçando uma opção por um em detrimento do outro, escrevendo, 

assim, em prol da multiparentalidade.66 

A pluriparentalidade mostra-se como uma realidade cada vez mais recorrente 

nos lares brasileiros, reflexo de uma sociedade configurada por intermédio de 

diferentes estruturas familiares e respaldada por um ordenamento jurídico menos 

engessado no tocante à constituição e desconstituição da família. Nesse ponto, 

Cassettari aponta como um dos estopins da multiparentalidade o surgimento das 

famílias recompostas, nas quais filhos de casamentos anteriores convivem com os 

novos cônjuges de seus pais, enquanto padrastos e madrastas67. Nessas 

circunstâncias, há a possibilidade de uma ampliação das relações de filiação, ao 

passo que, muitas vezes, esses padrastos e madrastas ostentam posição importante 

na educação de seus enteados, com fortes vínculos de afeto. 

 
64 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 516 e 618. 
65 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos - 2. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 215. 
66 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 5: Direito de Família. 12. ed. rev., atual. e ampl.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 268 
67 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos - 2. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 170 E 171. 
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Motivado pelo crescente número de divórcios no Brasil, as relações 

socioafetivas entre padrastos e madrastas com seus respectivos enteados mostram-

se bastante recorrentes. Nas famílias reconstituídas, não é difícil se deparar com a 

realidade dos novos companheiros, do pai ou da mãe, acabarem por figurar como 

pessoas corresponsáveis pela criação de seus enteados, gerando, por vezes, sob a 

óptica do filho, uma relação multiparental.  

Nesses casos, pontua-se, a relação multiparental configura-se de forma diversa 

daquela em que o filho anseia o reconhecimento registral de sua ascendência 

biológica. São situações nas quais os filhos, em razão dos novos relacionamentos de 

seus pais, acabam por criar vínculos filiatórios com seus padrastos e madrastas, que 

querem e ocupam posição igualitária à dos pais.  

A princípio, conforme escreve Cassettari, esta realidade pode estar ligada a um 

quadro de abandono afetivo por parte do ascendente registral com seu filho, que não 

pode ser desconsiderado, tampouco esquecido.68 O genitor que abandona a prole não 

pode, metaforicamente, ser coroado por isso, eximindo-se de qualquer 

responsabilidade possivelmente requerida. 

Todavia, felizmente, como se pode perceber a partir de uma breve leitura da 

realidade brasileira em suas novas configurações familiares, essa participação efetiva 

dos padrastos e madrastas na criação de seus enteados não se traduz 

exclusivamente em situações de abandono, podendo coexistir com a presença do pai 

e/ou da mãe.  

A esse respeito, Agnès Fine assevera, sobre o direito de família francês, mas 

com clara similitude com o ordenamento pátrio, que as famílias recompostas 

questionam o modelo da exclusividade da filiação, ao passo que o padrasto ou a 

madrasta assumem, por vezes, função nutriz e educativa, dividindo tais 

responsabilidades com os pais da criança.69 

Diante dessa realidade, passou-se a questionar, então, quais os limites 

jurídicos das relações multiparentais, assim como quais são as repercussões desses 

 
68 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos - 2. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 55 
69 FINE, Agnès. Vers une reconnaissance de la pluriparentalité? Esprit, mars-avril 2000, n. 273. p. 
46. Disponível em:  
https://www.academia.edu/8344816/Rumo_ao_reconhecimento_da_pluriparentalidade. Acesso em: 23 
set. 2019 
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vínculos, fazendo com que a multiparentalidade passasse a figurar como um dos 

caminhos para solucionar os entraves dessas novas organizações familiares, 

enquanto teoria que estabelece uma igualdade entre as filiações biológica e afetiva. 

Aprofundando o entendimento acerca do tema, Welter criou a teoria 

tridimensional do Direito de Família, segundo a qual o ser humano deve ser 

compreendido pela visão de três mundos. O mundo das coisas é aquele sustentado 

pela cultura jurídica ocidental, baseado na biologia genética; o mundo afetivo (ou 

desafetivo) é aquele representado pelo modo de ser em família e sociedade; por fim, 

o mundo ontológico é aquele surgido através da compreensão do modo de se 

relacionar consigo mesmo. Surge, então, a trilogia familiar, podendo, por 

consequência, estabelecer-se três vínculos de paternos e/ou maternos, de forma 

igualitária, não cabendo falar em prevalência entre eles.70 

Apesar disso, por mais que haja uma convergência doutrinária sobre a 

multiparentalidade, não há positivação legal acerca da matéria, possivelmente pela 

impossibilidade de se antever as constantes modificações na sociedade. Todavia, 

cumpre ressaltar que a ausência de previsão legal não constitui um impeditivo para a 

aplicação da teoria da multiparentalidade, inclusive por inexistir expressa proibição71.  

Sendo assim, acaba-se por atribuir a responsabilidade de balizar o tema aos 

tribunais. Com efeito, não demorou para que isso acontecesse. Nos dizeres de 

Ghilardi, dados os anseios e inquietações daqueles que desejam retificar seu registro 

por não representar a realidade, o judiciário tem sido cada vez mais instigado a 

posicionar-se frente aos conflitos filiatórios.72 

Em um artigo dedicado ao estudo da multiparentalidade, Maria Berenice Dias 

e Marta Opperman afirmam ser essencial à formação e ao desenvolvimento da 

identidade pessoal, familiar e social, que a criança ou o adolescente tenha um registro 

fiel à sua realidade familiar. Afirmam, ainda, que não impor deveres e não cobrar o 

cumprimento de obrigações a quem exerce funções parentais é convalidar a 

 
70 WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Tese de doutorado, 
defendida em junho de 200-7, na Academia da UNISINOS, RS, publicada pela Editora Livraria do 
Advogado, Porto Alegre, 2009. p. 118-123. 
71 DIAS, Maria Berenice e OPPERMANN, Marta. Multiparentalidade: uma realidade que a Justiça 
começou a admitir. p. 8. Disponível em:  
http://mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_13075)MULTIPARENTALIDADE__Berenice_e_Marta
.pdf. Acesso em: 24 set. 2019 
72 GHILARDI, Dóris. A decisão do STF sobre Parentalidades Simultâneas e a Adoção Legal. 
Revista de Direito de Família e Sucessão, v. 3, 2017. p. 101. 
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irresponsabilidade sob a justificativa de preservar “um bem que nem se sabe bem qual 

seria”.73 Cabe adicionar aos escritos das autoras a reflexão da extensão dessa 

responsabilização àqueles que, por vontade própria ou por motivos alheios, 

ausentaram-se do exercício da paternidade, conforme caso a ser analisado no tópico 

subsequente.  

Sendo assim, mostrar-se-ia desarrazoado não abraçar a vontade daqueles que 

anseiam um reconhecimento jurídico à verdade fática. Rosenvald sustenta, na mesma 

linha, que o direito ao exercício da filiação proveniente dessas novas relações sociais, 

econômicas e jurídicas deve ser assegurado da maneira mais eficaz. O autor ainda 

defende que “não se trata mais de reconhecer o direito à filiação. Negá-lo seria fechar 

os olhos a uma realidade concreta e presente e, assim, por via oblíqua, negar a própria 

inteligência e capacidade humanas.”74 

Nesse anseio pela isonomia filiatória, destaca-se decisão do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina que entendeu, nessa mesma linha de raciocínio, pela igualdade 

entre filiações e aplicando a multiparentalidade, conforme acórdão que segue: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VINDICATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA 
COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL AJUIZADA PELO SUPOSTO PAI 
BIOLÓGICO EM FACE DO PAI REGISTRAL (SOCIOAFETIVO). NEGATIVA 
DA MÃE EM SUBMETER À INFANTE AO EXAME DE DNA. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA 301 DO STJ POR ANALOGIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 
PATERNIDADE QUE DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM A 
PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA MÃE E PAI 
REGISTRAL QUE CONFIRMAM A INCERTEZA QUANTO À PATERNIDADE 
DA MENOR. PROVA DOCUMENTAL (E-MAILS). FORTE INDÍCIO A 
ATRIBUIR A PATERNIDADE AO AUTOR. VÍNCULO BIOLÓGICO 
RECONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ALTERAR O 
REGISTRO DE NASCIMENTO E CONSTAR A MULTIPARENTALIDADE 
(PAI BIOLÓGICO E PAI SOCIOAFETIVO). APELO DOS RÉUS 
DESPROVIDOS.75 

 
Em situações pontuais, a tese da multiparentalidade mostra-se uma excelente 

solução a ser adotada pelos Tribunais, em especial nos casos em que se pleiteia a 

duplicidade de vínculos maternos ou paternos, através da cumulação das 

 
73 DIAS, Maria Berenice e OPPERMANN, Marta. Multiparentalidade: uma realidade que a Justiça 
começou a admitir. p. 10. Disponível em: 
http://mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_13075)MULTIPARENTALIDADE__Berenice_e_Marta
.pdf. Acesso em: 24 set. 2019 
74 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 562. 
75 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0007961-
55.2015.8.24.0023. Relator: Des. Joel Figueira Júnior. Florianópolis. 7 fev. 2019. 
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parentalidades afetiva e biológica, não devendo haver óbice quanto ao complemento 

registral. 

O caráter pontual da possibilidade de adoção da tese da multiparentalidade 

indica que sua aplicação não deve ser irrestrita ou incondicionada, mas sim 

excepcional e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. É nesse 

sentido, que Chaves e Rosenvald ponderam que a pluriparentalidade deve ser 

aplicada em caráter excepcional, permitindo que, em casos específicos e desde que 

comprovada a concomitância de vínculos filiais, seja permitida a retificação do 

registro.76 Ainda, Gonçalves sustenta posicionamento similar, ao classificar a 

pluriparentalidade como de caráter completamente excepcional, utilizados em 

situações de absoluta necessidade de adequação de paternidade ou maternidade 

biológicas e socioafetivas.77 

Essa ponderação quanto ao caráter excepcional e circunstancial da 

multiparentalidade se justifica, inclusive, porque desde o instante em que se 

reconhece a multiparentalidade e retifica-se o registro de nascimento do filho, os 

efeitos jurídicos, em sua totalidade, adquirem efeito ex tunc perante todos os 

envolvidos. Assim, como pontuam Rosenvald e Chaves, a partir desse momento o 

filho passa a ter, por exemplo, pluralidade de vínculos para fins hereditários (inclusive 

quanto à reciprocidade sucessória); de parentesco; de guarda compartilhada; além da 

cobrança de alimentos (também em caráter recíproco)78. 

A escassez de legislação a respeito do tema, como já visto, obrigou a 

movimentação do judiciário com o fim de corrigir registros de nascimento daqueles 

que tinham documentação alheia à realidade. Um desses casos, através de Recurso 

Extraordinário, chegou ao Supremo Tribunal Federal, requerendo de seus Ministros 

um posicionamento sobre o assunto. A maior instância do judiciário, então, admitindo 

a possibilidade jurídica da multiplicidade de vínculos familiares, biológicos e afetivos, 

e reconhecendo a ocorrência da multiparentalidade, firmou a tese, nos seguintes 

termos: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede 

 
76 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 619. 
77 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  p. 304. 
78 FARIAS, Cristiano Chaves de.;  ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias - 9. ed. rev.e 
atual - Salvador: Ed JusPodivm, 2016. p. 619. 
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o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

com os efeitos jurídicos próprios.”79 

O entendimento da mais alta Corte nacional pôs fim às discussões acerca da 

possibilidade ou não de uma família multiparental. Todavia, conforme se verá adiante, 

o tema abriu portas para novas discussões e questionamentos acerca das implicações 

do que foi decidido. 

 

3.2  RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

Como reflexo da construção histórica acerca da temática da multiparentalidade, 

e também em razão de a legislação pátria negligenciar o assunto em seu ordenamento 

jurídico, conforme já dito, não tardaria para que o judiciário fosse buscado, com o 

propósito de tentar solucionar entraves surgidos a partir dessa nova configuração 

filiatória.  

Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/SC 

representou uma verdadeira ruptura com antigos paradigmas e um necessário avanço 

para o Direito das Famílias. Entrando em sítio tão íntimo da autora, julgando quem 

deveria ser declarado seu pai, o Supremo Tribunal de Federal entendeu que no caso 

em apreço não cabia uma escolha, e sim uma cumulação entre as filiações, decidindo 

pela manutenção da filiação afetiva e acréscimo da biológica e trazendo a 

multiparentalidade do mundo fático para o jurídico.  

Para facilitar a compreensão do conteúdo do julgado, faz-se pertinente uma 

breve explicação do caso: a autora, F. G., ajuizou Ação de Investigação/Negatória de 

paternidade/maternidade cumulada com Anulação/Retificação de Registro Civil e 

Alimentos em face de seu pai biológico, A.N., uma vez que, quando de seu 

nascimento, foi registrada por sua genitora S. da L. R. como filha dela e de seu marido 

à época, I. G.  

A mãe da autora, então casada, teve um relacionamento extraconjugal com o 

pai biológico da autora, do qual resultou em seu nascimento. Tendo em vista que o 

 
79 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 898.060. Relator: Luiz 
Fux. Brasília, 21 set. 2016   
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então marido da mãe da autora viajava muito, ele foi alertado por pessoas próximas 

sobre uma possível traição de sua mulher. Contudo, conforme consta nos autos, 

mesmo assim, I.G. registrou a criança como se sua filha fosse, pois assim o 

acreditava, através da presunção "pater is est quem justae nuptiae demonstrant". 

Passados alguns anos, já adolescente, a autora foi informada por sua mãe que, 

em verdade, seu pai biológico não era aquele que a havia registrado, indicando quem 

verdadeiramente era seu ascendente genético. Assim, buscando, entre outras razões, 

saber mais sobre sua ascendência genética, a autora buscou seu pai biológico, que 

inclusive, segundo consta dos autos, ofereceu participar materialmente na vida de sua 

filha, condicionando tal prestação alimentícia ao silêncio de sua filha sobre sua 

ascendência. 

Todavia, mesmo tendo informado em juízo que não tinha intenção de romper 

laços com seu pai afetivo, a autora ajuizou a ação buscando uma solução para a 

problemática de sua filiação, almejando uma efetiva participação de seu ascendente 

biológico em sua vida, assim como a retificação de seu registro. 

O judiciário, chamado a posicionar-se, em primeiro grau, prolatou, através da 

magistrada da 2ª Vara da Família da Capital de Santa Catarina, sentença80 que julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, declarando a paternidade 

de seu pai biológico. A decisão determinou, ainda, a retificação do registro civil de 

nascimento da autora, com a inclusão dos dados do ascendente genético como 

genitor e dos pais deste como avós paternos; também condenou o pai a pagar à autora 

alimentos, desde a citação até que a autora conclua o curso universitário iniciado, 

salvo interrupção voluntária, deixando de acolher, apenas, requerimento para 

condenação do réu ao pagamento de despesas originadas antes da deflagração do 

processo. 

Insatisfeito com a decisão, o pai biológico da autora interpôs recurso de 

apelação ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pleiteando a reforma da sentença. 

O recurso teve parcial provimento, e a sentença foi em parte reformada81 no tocante 

 
80 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ação Declaratória c/c Condenatória nº 
023.03.060121-8. Prolatora: Cíntia Ranzi Arnt. Florianópolis, 28 abr. 2010. 
81 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.027498-4 e 
Agravo de Instrumento nº 2011.024143-5. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 05 dez. 2011. 
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à retificação do registro e ao pagamento de alimentos, sendo mantida tão somente no 

que tange à declaração da origem biológica da autora.  

Na fundamentação do acórdão, os magistrados de segunda instância alegaram 

que, embora a autora fosse verdadeiramente filha de seu pai biológico conforme 

declarado na sentença de primeiro grau – fato confirmado por exame de DNA, 

constante nos autos -, o forte vínculo de afetividade que ela possuía com seu pai 

registral configurava uma típica situação de filiação socioafetiva. Além disso, por haver 

manifestação expressa por parte desses dois indivíduos, da autora e de seu pai 

socioafetivo, no sentido de que continuariam a se reconhecer como pai e filha 

independentemente do resultado do processo judicial, esse estado de filiação 

socioafetiva preexistente, na acepção dos julgadores, impediu o reconhecimento da 

filiação reclamada em relação ao pai biológico da autora. 

Em face dessas considerações, a autora opôs Embargos Infringentes82, 

fazendo com que o mesmo Tribunal reformasse o acórdão, mantendo a sentença em 

seus termos originais. Assim, por estar mais uma vez inconformado com a decisão, o 

pai biológico interpôs Recurso Extraordinário, levando o assunto à mais alta Corte do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Compreendida a matéria fática, que conduziu os autos à apreciação do STF, 

passa-se agora à análise da argumentação exarada pelos Ministros da Suprema Corte 

que os levaram a entender de forma positiva à multiparentalidade. O entendimento é 

sintetizado pela ementa a seguir83: 
 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO 
ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. 
PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO DE 
FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. 
SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1o, III, DA 
CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO 
DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA 
FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. 
INDIVÍDUO COMO CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO-
POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES 
FAMILIARES A MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE 

 
82 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Embargos Infringentes nº 2012.038525-
9. Relator: Raulino Jacó Brüning. Florianópolis, 13 nov. 2013. 
83 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 898.060. Relator: Luiz 
Fux. Brasília, 21 set. 2016   
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CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. 
UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3o, CRFB) E FAMÍLIA 
MONOPARENTAL (ART. 226, § 4o, CRFB).VEDAÇÃO À 
DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE 
FILIAÇÃO (ART. 227, § 6o, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, 
BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA 
AMPLA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. 
RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. 
PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE 
RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7o, CRFB). RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A 
CASOS SEMELHANTES. 

 
Já a partir da leitura da citada ementa, é possível encontrar pistas quanto às 

razões que moveram o STF a aceitar a pluriparentalidade no caso em análise. 

A mais alta Corte do Brasil entendeu por necessário fazer uma interpretação 

extensiva dos princípios basilares escritos na Constituição da República de 198884. 

Assim, trouxeram, os ministros, a busca pela felicidade como uma espécie de 

subprincípio, ou mesmo um princípio implícito ao artigo 1º, III, da Carta Magna:  
 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da 
pessoa humana. 

  
A dignidade da pessoa humana, então, pode ser entendida como um conjunto 

de princípios e valores com o fim de garantir o bem-estar, além de que a cada cidadão 

seja assegurado, pelo Estado, o respeito aos seus Direitos. Também por figurar como 

preceito fundamental, imputa-se obrigatoriamente ao Estado a conduta de ofertar isso 

através de seus governantes.  

Por sua vez, para Celso de Melo, a busca pela felicidade, implicitamente ligada 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, passa a figurar como fator relevante 

para o processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, sendo, por 

isso, um neutralizador de práticas ou omissões lesivas cuja ocorrência venha, 

possivelmente, a comprometer, afetar ou, até mesmo, tolher direitos individuais. 

Nesse sentido, aplica-se a todos, sem exceção, o direito a essa busca.85 

 
84 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 
2019. 
85 DISTRITO FEDERAL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário de Agravo Regimental nº 
477.554. Relator: Celso de Mello. Brasília, 16 ago. 2011   
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Esses princípios colocam o indivíduo como o centro do ordenamento jurídico, 

ao passo que reafirmam suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e 

liberdade de escolha dos próprios objetivos, não cabendo ao governo intervir nos 

meios eleitos pelo cidadão para a satisfação de seus interesses particulares.  

Tartuce defende o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo um 

princípio máximo, ou superprincípio. Para chegar à estruturação do que entende por 

esse princípio, pontua que se deve ter em mente a construção do Imperativo 

Categórico de Imannuel Kant: “o ser humano deve sempre ser um fim em si mesmo, 

nunca um meio para um fim”. Sob essa óptica, então, compreensível a ligação entre 

a busca pela felicidade e a dignidade da pessoa humana.86 

No caso sob análise, portanto, não haveria como aplicar a subsunção, referente 

às normas escritas nos dispositivos legais vigentes, sem ferir a individualidade da 

autora, tendo em vista que implicaria no Estado tolhendo o direito seu de buscar a 

felicidade através de um registro condizente com sua realidade. Correta, então, à luz 

desse entendimento, a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Para representar esse respeito ao individualismo, o voto do Ministro Relator 

Luiz Fux importa jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, mais 

especificamente do caso "BVerfGE 45, 187". O Ministro Fux entende que o Tribunal 

germânico, nesse caso, trouxe a dignidade da pessoa humana para seu julgamento, 

ao passo que preleciona a dignidade humana como uma compreensão do ser humano 

enquanto ser intelectual e moral, com capacidade para se determinar e se 

desenvolver, colocando-o acima de eventuais formulações legais que o limitem.  

Quer dizer, o direito molda-se às vontades e necessidades das pessoas, e 

não o contrário. Logo, o papel do Estado, nessa busca pela felicidade, limita-se a 

fornecer, ao menos, os meios básicos e respeitar que os indivíduos que, em gozo de 

suas plenas capacidades, busquem alcançar seus objetivos pessoais. Descabível, por 

conseguinte, compreender um arranjo político que seja capaz de prover bem-estar ao 

indivíduo sobrepondo interesses coletivos aos individuais, ao passo que o indivíduo 

nunca pode ser reduzido a um meio de o Estado lograr êxito em suas vontades. 

No tocante ao direito das famílias, o Estado tem por prerrogativa, enquanto 

ente respeitador das individualidades, em especial quanto à intrínseca dignidade da 

 
86 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 5: Direito de Família. 12. ed. rev., atual. e ampl.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 18 
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pessoa humana e sua busca pela felicidade, a superação de possíveis regramentos 

engessadores que não mais condizem com a realidade. Há de se ir além das barreiras 

colocadas, protegendo o indivíduo frente à vontade do Estado de enquadrar todos em 

modelos pré-estabelecidos e entender que, em verdade, não há como se fechar às 

variadas realidades das famílias brasileiras.  Para ilustrar, o Ministro traz o exemplo 

do alfaiate, profissional responsável por ajustar roupas: tendo em vista que a roupa é 

quem serve ao cliente, e não o contrário, inimaginável situação na qual, em vez de 

ajustar as vestimentas, o alfaiate solucionasse o problema ajustando o cliente. Em 

paralelismo, o direito é quem se ajusta às vontades e necessidades daqueles que por 

ele são regidos, e não o contrário. 

Nessa atualização do direito, a Constituição Federal deve ser vista como o 

maior expoente. Antes regulada majoritariamente pelo Código Civil de 1916, agora a 

família deve ser entendida sob a luz da normativa constitucional. Sendo assim, no 

direito das famílias, coberto agora pelo manto constitucional dos princípios da 

dignidade humana e da busca pela felicidade, destacam-se os avanços, através de 

uma positivação legal menos cerceadora, da inclusão de construções familiares 

divergentes daquelas com vínculos matrimonias, como, por exemplo, a chamada 

“família monoparental”, aquela que, conforme artigo 226, §4º, seja formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes; ou ainda, aquelas constituídas através da 

união estável, regradas pelo art. 226, § 3º. 

Essa normativa constitucional humanista não só respalda, como convalida, a 

busca da autora, e de tantos outros em situação similar, que recorrem ao poder 

judiciário como meio para buscarem sua felicidade, nesse tocante, para o ajuste de 

seus registros às suas realidades de múltiplas filiações.  

No mesmo sentido, ainda buscando desatar-se dos arcaicos modelos 

estipulados, fugindo à dogmática legal, agora na esteira jurisprudencial, o mesmo 

tribunal, em maio de 2011, no julgamento das ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ, primando 

também pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da busca pela felicidade, 

decidiu interpretar, extrapolado a visão reducionista de família, que a união estável 

homoafetiva configura entidade familiar. 

Respaldado por toda essa principiologia garantista, primando pelo interesse 

particular, colhem-se, in verbis, os dizeres do Ministro Relator nos autos sob análise: 
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Tanto a dignidade humana, quanto o devido processo legal, e assim também 
o direito à busca da felicidade, encartam um mandamento comum: o de que 
indivíduos são senhores dos seus próprios destinos, condutas e modos de 
vida, sendo vedado a quem quer que seja, incluindo-se legisladores e 
governantes, pretender submetê-los aos seus próprios projetos em nome de 
coletivos, tradições ou projetos de qualquer sorte.  
 

Ainda sobre o assunto, pertinentemente, traz-se ao trabalho os ensinamentos 

do Ministro Luiz Edson Fachin ao desenvolver o que ele conceitua como “conceito 

eudemonista de família”87: 
 
Sob as relações de afeto, de solidariedade e de cooperação, proclama-se, 
com mais assento, a concepção e demonista da família: não é mais o 
individuo que existe para a família e para o casamento, mas a família e o 
casamento existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua 
aspiração à felicidade. 
 

Sendo assim, mesmo que pelas mãos do Judiciário, o regramento legal, em 

especial no tocante à constituição de família, faz as vezes de alfaiate, adequando-se 

às peculiaridades e demandas dos variados relacionamentos interpessoais, em vez 

de impor uma moldura estática baseada no casamento entre homem e mulher. 

No mesmo caminho, o voto do Ministro Fux, nesse caso paradigma, ainda 

destaca que a superação dos óbices legais ao desenvolvimento de famílias unidas 

por vínculos afetivos é corolário da dignidade humana. Superou-se, assim, o tempo 

que se tinha por paradigma não o afeto entre os familiares, nem sequer a origem 

biológica, mas sim exclusivamente a presunção matrimonial.  

Segue o Ministro explicitando que mesmo não estando positivada na 

codificação de 1916, a afetividade enquanto critério já era aplicada doutrinária e 

jurisprudencialmente, ainda na vigência do antigo Código Civil, a fim de não dar corpo 

a situações injustas. Utilizava-se, então, como remédio à falta de legislação sobre o 

assunto, o conceito da posse de estado de filho, explicado mais afundo no capítulo 

inaugural do presente trabalho. Entendia-se por filho aquele que recebesse o 

tratamento de filho, tivesse reconhecimento externo como tal e utilizasse o nome de 

família.  

Em contrapartida, importante lembrar e destacar, inclusive, trazendo a 

conceituação à situação do processo analisado no presente trabalho, que a 

popularização do exame de DNA possibilitou, de forma segura e rápida, a obtenção 

 
87 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família: curso de direito civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 22. 
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de respostas acerca dos vínculos biológicos para fins de ações de investigação e 

negatórias de paternidade. Tornou-se quase que um pré-requisito para a confirmação 

ou negativa cabal da filiação, sub-rogando as presunções à posição de inferioridade.  

Desse modo, indo ao encontro da ideia de que não se pode ter como regra a 

sorte daqueles que encontraram uma nova família socioafetiva, para, mesmo que às 

avessas, recompensar a irresponsabilidade do genitor, não deve haver óbice à busca 

do filho pelo seu vínculo biológico. Esse, inclusive, foi o argumento do pai biológico da 

autora no referido caso analisado anteriormente, que, de forma escusa, asseverou 

não poder haver uma desqualificação da filiação pré-existente, sendo descabido a 

substituição daqueles laços construídos por anos pelo vínculo biológico entre ele e 

sua filha.  

Partindo da ideia de que os arranjos familiares marginalizados pela legislação 

não se podem manter desabrigados de proteção, aliado, também, à valorização da 

filiação afetiva e em um enaltecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da busca pela felicidade, questionou-se se havia necessidade de fazer uma escolha 

entre um ou outro vínculo, em situações que, para o descendente, o melhor seria a 

cumulação. 

Por essas premissas, tendo como pacífica a instituição da igualdade entre as 

filiações afetivas, biológicas ou por presunção legal e através de uma percepção 

cosmopolita e constitucional da família – ampliando a visão das normas legais -, os 

Ministros entenderam ser cabível a aplicação da multiparentalidade no caso sub 

judice, buscando ofertar à autora uma solução que não implicasse em uma 

desvinculação de sua filiação pretérita. 

Não se limitando de forma estrita ao pedido da autora, que buscava saber 

quem era e ver substituído o registro de seu pai afetivo por seu genitor biológico, a 

Corte Suprema, acertadamente, posicionou-se em sentido um pouco diverso, 

derrubando qualquer argumentação da parte recorrente ao entender possível a 

cumulação das parentalidades. 

Nesse sentido, adequando-se às mudanças vividas pela sociedade atual no 

seio das famílias, de forma pouco imaginável a gerações passadas, o Supremo 

Tribunal concedeu à autora, acometida por barreiras legais que não se adequavam à 

sua realidade, o direito de manter seu pai afetivo em seu registro, preservando e 

enaltecendo os laços construídos por uma vida toda, e também de adicionar ao 
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mesmo registro seu pai biológico, ao passo que conduta diversa representaria 

exonerá-lo de responsabilidades por ele já negligenciadas.  

Uma vez que a sociedade é essa eterna metamorfose ambulante e que o 

Direito é ciência social aplicada, foi reconhecendo que nem o Direito, tampouco seus 

operadores, podem ter aquela velha opinião formada sobre tudo, que o Supremo 

Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não 

em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” 
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4  RESPONSABILIZAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO  
 

Com o advento da Constituição Federal, de modo quase que inaugural, 

movimentou-se o ordenamento jurídico em prol de estabelecer premissas que 

garantissem o acesso do cidadão a direitos básicos, destacando-se aqueles direitos 

inerentes às famílias. 

Todavia, a sociedade brasileira, conforme visto, desenvolve-se e atualiza-se de 

forma a ser quase impossível que a lei a acompanhe par e passo, gerando, por vezes, 

desarmonia entre os modelos impostos nas legislações acerca do direito das famílias 

e suas mais diversas concepções contemporâneas. 

Para solucionar esse descompasso, em especial nas relações filiatórias, tem-

se o judiciário como instrumento para que se oferte a tal solução a uma série de 

problemáticas envolvendo o direito das famílias.  

De acordo com o estudado, em uma dessas buscas individuais por solução, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível não só que ao filho seja garantido o 

direito à multiparentalidade, como também reafirmou a responsabilidade do pai 

biológico nesse cenário de multiplicidade de ascendentes.  

Dar-se-á, então, enfoque a esse tópico no presente capítulo, a fim de 

demonstrar, principalmente através dos princípios positivados na Constituição, a 

necessária responsabilização material do pai biológico e, por via de consequência, o 

acerto da decisão do STF. 

 

4.1  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Para que seja possível entender as raízes da responsabilização parental, faz-

se necessária uma digressão acerca de alguns dos princípios constitucionais que 

balizam as relações familiares, em especial os da dignidade da pessoa humana, da 

paternidade responsável e da isonomia filiatória. 

 

4.1.1  Dignidade da pessoa humana 

A Carta Magna vigente estabelece o ser humano, enquanto indivíduo, como o 

centro do ordenamento jurídico. Como reflexo disso, a principiologia acerca da matéria 
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ganhou corpo e força e tem como norteador o princípio da dignidade da pessoa 

humana, que Maria Berenice Dias entende como “o princípio maior, o mais universal 

de todos os princípios.” Isso porque dele desenvolvem-se os demais princípios, tais 

quais a liberdade, a autonomia privada, a cidadania e a igualdade.88 

Paulo Lobo faz sua análise por um viés mais humanista. Para o autor, impõe-

se um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade, ao passo que a dignidade 

da pessoa humana se afigura como o núcleo principal da existência enquanto 

indivíduo, sendo comum a todas as pessoas, de forma intrínseca à condição 

humana.89 

Ainda na leitura da obra do mesmo doutrinador, chega-se à passagem de 

Immanuel Kant que distingue aquilo que tem um preço, quantificável ou estimativo, e 

aquilo que é dotado de dignidade, inestimável90:  
 
No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa 
tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; 
mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite 
equivalente, então tem ela dignidade.  

 
Portanto, qualquer ato, conduta ou atitude que coisifique a pessoa, 

equiparando-a à coisa disponível, viola o princípio da dignidade da pessoa humana.91 

Daniel Sarmento, por sua vez, aborda o princípio sob uma óptica de 

estruturação social, ao passo que entende a dignidade da pessoa humana como a 

base fundante do Estado Democrático de Direito, escrito já no primeiro artigo da Carta 

Maior, o que consagra o princípio como valor nuclear da ordem constitucional.92 

Luís Roberto Barroso traz a principiologia ao mundo jurídico. Segundo ele, para 

que o princípio funcione do ponto de vista jurídico, é imprescindível que se delimite 

um conteúdo mínimo ao que se vai convencionar por dignidade da pessoa humana, 

dando unidade e objetividade à sua aplicação. Em seu ponto de vista, deve-se iniciar 

afastando-a de entendimentos abrangentes, sejam elas religiosas ou ideológicas, ao 

 
88 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 47. 
89 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 60. 
90 KANT, Immanoel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Ed. 
70, 1986, p. 77. apud LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 
61. 
91 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 60. 
92 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003. 
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passo que defende que o conteúdo mínimo deve pautar-se pela laicidade – fugindo à 

visão judaica, católica ou muçulmana de dignidade –, pela neutralidade política – isto 

é, que possa ser compartilhada por liberais, conservadores e socialistas – e pela 

universalidade – ou seja, todos os humanos podem dela partilhar. 93 

A partir de uma positivação que assegura à dignidade da pessoa humana 

tamanha importância, o Estado, no lidar com seus cidadãos, passa a ser regido por 

essa principiologia garantista. Sendo assim, a atividade estatal deve instrumentalizar 

suas ações e abstenções a fim de prover meios dignos à existência individual das 

pessoas por ele regidas.  

Sob a luz principiológica da dignidade da pessoa, os direitos humanos estão no 

foco do ordenamento jurídico e o direito das famílias é a eles intimamente ligado. A 

partir desse princípio, segundo Rodrigo da Cunha Pereira, não mais se mostra 

plausível tratar diferentes as várias formas de filiação, tampouco os diferentes tipos 

de constituição familiares.94 Tendo em vista que a mesma Constituição Federal 

instituiu que a família é a base da sociedade e do Estado, indissociável, pois, a 

dignidade da pessoa humana da família.  

A dignidade da pessoa humana, portanto, no direito de família, aproxima-se 

ainda mais ao ideal de que a família figura com núcleo incubador e garantidor à 

realização e formação psíquica, física e emocional digna dos indivíduos ocupantes da 

posição de filhos. A família constitucional é essa na qual se busca a dignidade das 

pessoas que a integram. Dessa compreensão decorre, portanto, a ideia de que a 

entidade familiar não é tutelada para si, podendo ser melhor entendida como um 

instrumento de realização existencial de seus membros.95 

Rolf Madaleno pontua que a grande transformação do direito de família sob a 

égide constitucional foi justamente essa defesa intransigente dos elementos 

constitutivos da estrutura humana, havendo uma prevalência da personalidade do 

indivíduo e também da família, preocupado o Estado com a defesa dos cidadãos. 

 
93 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 153. 
94 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a organização 
jurídica da família. 2004. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba. p. 72. 
95 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 62. 
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Como instrumento à prevalência desse ideal, a família passou a ser o espaço de 

proteção à dignidade da pessoa humana.96 

A família, agora, em especial por esse papel incubador, passa a, junto à 

obrigação estatal, ser também encarregada constitucionalmente, através de uma 

leitura conjunta do artigo 226, § 7º97 e 22798 da Carta Magna, de assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, a dignidade em sentido amplo. Sendo 

assim, não fornecer esse ambiente saudável aos filhos ultrapassa a mera 

irresponsabilidade dos pais, e passa a ser um comportamento contrário à 

Constituição, não amparado pelo ordenamento jurídico.  

Desse cuidado do Direito de Família, a Carta Federal consigna, no §7º do artigo 

226, que a paternidade responsável caminha lado a lado junto à dignidade da pessoa 

humana. Por via de consequência lógica, a paternidade responsável atrela-se à 

obrigação da manutenção de uma família que provenha tudo aquilo positivado na 

Constituição, através, inclusive, do planejamento familiar, conforme preceitua o 

mesmo dispositivo legal.  

Embora tenha representado um importante avanço na nova compreensão das 

estruturas familiares e do papel da família, a positivação constitucional acerca do tema 

infelizmente não fez com que a realidade das famílias brasileiras se assemelhasse 

aos dizeres legais. A paternidade responsável é rotineiramente, como no caso 

analisado no capítulo anterior, desvirtuada; e, aos filhos, aqueles cujos interesses 

devem ser zelados com o maior afinco, é obstado o acesso ao seu direito à vida em 

sua plenitude digna. 

 

 
96 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
97. 
97 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 
2019.  
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º Fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é 
livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
98 Idem. 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. 
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4.1.2  Princípio da paternidade responsável 
 

A paternidade responsável é princípio constitucional previsto no parágrafo 7º 

do artigo 226 da Constituição Federal, positivado de modo a transmitir a ideia de 

responsabilidade daqueles que geraram uma vida, obrigando-os legalmente a 

fornecer à sua prole um viver digno, conforme abordado no tópico anterior. 

A conceituação de tal princípio mostra-se mais complexa, ao passo que a 

discussão acerca da temática ganhou força há pouco tempo. A paternidade 

responsável é entendida, na concepção de Rodrigo da Cunha Pereira, como um 

desdobramento dos princípios da dignidade da pessoa humana, da responsabilidade 

e da afetividade, uma vez que, além de estar contida nesses princípios, a eles também 

se mistura.99 

O princípio da paternidade responsável tem na nomenclatura seu maior 

significado: responsabilidade. Tal responsabilidade inicia-se na concepção e estende-

se pelo avançar da vida enquanto for necessário e justificável, respeitando o artigo 

227 da Constituição Federal, de modo a assegurar, entre outras coisas, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária100. 

Para Maria Berenice Dias, “pai é pai desde a concepção do filho, e é preciso 

dar efetividade ao princípio da paternidade responsável”. Assim, a não assunção do 

genitor à responsabilidade parental, de forma alguma o desonera dos ônus, encargos 

e deveres inerentes à paternidade. O filho ainda em fase intrauterina já carece de 

cuidado e amparo, despertando, portanto, desde a concepção, as responsabilidades 

paternais. Inclusive, por causa dessas necessidades, surgiu a figura dos alimentos 

gravídicos: prestação alimentar, geralmente paga pelo pai à criança, para manutenção 

e desenvolvimento ainda dentro do útero.101 

 
99 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Paternidade responsável: mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras 
não têm o nome do pai na certidão de nascimento. IBDFAM: 07 ago. 2019. Entrevista concedida à 
Assessoria de Comunicação do IBDFAM. Disponível em:  
http://www.ibdfam.org.br/noticias/7024. Acesso em: 31 out. 2019. 
100 CAMPELO, Vinícius Spíndola. Princípios constitucionais aplicáveis às relações entre pais e 
filhos. 19 fev. 2016. Disponível em:  
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46000/principios-constitucionais-aplicaveis-as-
relacoes-entre-pais-e-filhos. Acesso em: 31 out. 2019. 
101 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 727. 
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A paternidade responsável não se limita à proteção, tendo por fim também a 

promoção por parte dos ascendentes de assistência moral, afetiva, intelectual e 

material. É, na concepção de Maria Berenice Dias, necessário efetivar esse princípio 

para fazer jus à prioridade absoluta à proteção integral a crianças e adolescentes, 

conquanto positivado constitucionalmente, delegando tal função não somente à 

família, mas também a toda a sociedade e ao Estado.102 

O mesmo instituto legal que preleciona a paternidade responsável reconhece a 

importância da atuação do Estado, não de forma a se imiscuir no íntimo do cidadão, 

mas sim enquanto ente fomentador do planejamento familiar. Sobre essa atuação 

estatal, Guilherme Calmon divide essa função em duas: primeiro, cabe ao Estado, de 

forma preventiva, ofertar informação acerca de métodos, recursos e técnicas para o 

exercício pleno e responsável dos direitos sexuais e, por ventura, reprodutivos; 

segundo, de modo promocional, empregar recursos e conhecimentos científicos para 

que os cidadãos, uma vez informados e educados a respeito das opções possíveis, 

possam desfrutar desses direitos sexuais e reprodutivos. Conclui, então, que “o 

planejamento familiar resulta de livre decisão do casal, mas com a necessária e 

fundamental observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade – ou parentalidade – responsável.”103 

Parentalidade responsável, então, na acepção do mesmo autor, liga-se 

intimamente à ideia do exercício do direito reprodutivo pelas pessoas humanas, 

inclusive, por vezes, como consequência ao também direito à liberdade sexual. 

Representa, assim, a assunção de deveres parentais, responsabilidades individuais e 

sociais, em decorrência do exercício desses direitos, haja vista a geração de uma 

nova vida humana, já, aliás, coberta por seus direitos fundamentais reconhecidos.104 

Nesse sentido, cumpre rememorar trecho do voto do Ministro Dias Toffoli, no 

plenário de julgamento do caso analisado no capítulo anterior, em que o ministro do 

Supremo Tribunal Federal teve posicionamento nos seguintes moldes: “Fez o filho, 

tem obrigação. Esse filho pode ter sido criado por outra pessoa, pode ter registro de 

 
102 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 727. 
103 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Princípio da paternidade responsável. Revista de Direito 
Privado. V. 18. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 25. 
104 Idem. p. 30. 
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outra pessoa, mas se comprovou geneticamente, tem obrigação e ponto porque assim 

está escrito no código civil.”105 

Sob o ângulo do entendimento do referido ministro, mesmo que o pai não queira 

assumir a paternidade reconhecida, sua responsabilidade vem ao mundo dos fatos e 

do direito concomitantemente a esse reconhecimento da ascendência biológica, não 

sendo possível ao genitor desonerar-se de seus deveres.  

A paternidade responsável decorre não apenas da vontade de ser mãe ou pai, 

mas também como consequência do risco do exercício da liberdade sexual. Melhor 

dizendo, no patamar atual de desenvolvimento e propagação de informação sobre 

concepção e contracepção, o conhecimento a respeito dos riscos inerentes à prática 

da liberdade sexual106 enfraquece a já frágil argumentação e escusa dos genitores, 

mormente os pais, que fogem às consequências, em especial, às responsabilidades 

parentais. 

Dando coro a esse entendimento, Nelsina Comel pontua como sendo 

contraditório, “um verdadeiro contrassenso”, aceitar que o pai se limite a participar tão 

somente da concepção, dispensando-se após a fecundação. Assim, se para ser 

concebido o filho precisa de ambos os pais, também deve haver a presença de ambos 

de maneira concorrente e complementar, não sendo mais cabido delegar à mulher as 

responsabilidades consequentes da prática do direito à liberdade sexual.107 

Guilherme Calmon afirma ainda que a consciência a respeito da paternidade e 

da maternidade ultrapassa a decisão de procriar, culminando especialmente em 

responsabilidades posteriores ao nascimento do filho, perdurando tal 

responsabilidade parental pela infância e adolescência, momentos de formação e 

desenvolvimento da personalidade humana, além da fase adulta com a prestação de 

alimentos e posterior vocação sucessória.108 Das necessidades do filho, John Lennon 

 
105 Pleno - Paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico (2/2). 1 vídeo 
(2h01min48seg). Publicado pelo canal STF. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=vMgMQ0DdVbE&t=2s. Acesso em 18 out. 2019. 
106 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Princípio da paternidade responsável. Revista de Direito 
Privado. V. 18. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 32. 
107 COMEL, Nelsina Elizena Damo. Paternidade Responsável. 2. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2011. p. 
80 e 82. 
108 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Princípio da paternidade responsável. Revista de Direito 
Privado. V. 18. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 31. 
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eternizou em sua voz, em tradução livre: “Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. 

Eu precisei de você, você não precisou de mim”109. 

Todavia, por mais que haja a positivação constitucional, o acesso facilitado à 

informação e às medidas estatais em prol do estabelecimento de vínculos parentais 

atados pela paternidade responsável, conforme dados do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), com base no Censo Escolar de 2011, há 5,5 milhões de crianças 

brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento110. Dessas crianças foi tirado 

o direito constitucional de ter um pai responsável e presente em seu seio familiar. Por 

esses pais não lhes foi ofertado o que, em tese, lhes é garantido.  

Rodrigo Pereira, nessa toada, destaca que o Direito tem sua existência ligada 

à limitação e responsabilização dos sujeitos para possibilitar o convívio e a 

organização social. Logo, esse mesmo Direito, através de demandas judiciais, acaba 

sendo o único meio que esses filhos que tiveram seus direitos desrespeitados 

encontram para solucionar, de alguma maneira, a ausência voluntária do pai.111 

A esse exemplo destaca-se, mais uma vez, o caso analisado pelo Supremo 

Tribunal Federal, que levou à fixação da tese com repercussão geral acerca da 

responsabilização do pai biológico em situações de multiparentalidade.  

 

4.1.3  Princípio da isonomia filiatória 
 

As engessadoras normas jurídicas vigentes até o século passado não 

escaparam a uma positivação nos mesmos moldes acerca dos filhos. De acordo com 

o Código Civil de 1916, os filhos eram categorizados e hierarquizados em legítimos, 

aqueles havidos durante a constância do casamento; legitimados, os que adquirem o 

status de filho legítimo por posterior casamento dos pais; e os ilegítimos, gerados por 

relações que extrapolavam o matrimônio do casal.112 

 
109 LENNON, John Winston Ono. Mother. 1970. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=sPYsMM1FvXs. Acesso em: 29 out. 2019. 
110 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Paternidade responsável: mais de 5,5 milhões de crianças 
brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. IBDFAM: 07 ago. 2019. Entrevista 
concedida à Assessoria de Comunicação do IBDFAM. Disponível em:  
http://www.ibdfam.org.br/noticias/7024. Acesso em: 31 out. 2019. 
111 Idem. 
112 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. P. 65-67 
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A hierarquização e marginalização não eram exclusividade tão somente da 

sociedade, que estigmatizava as crianças, por exemplo, com denominações tais qual 

“filho bastardo”, como também legal, ao passo que, a título exemplificativo, o art. 358 

do Código Civil de 1916, impedia o reconhecimento dos filhos adulterinos. 

Conforme já abordado no capítulo inaugural da presente monografia, ao longo 

do século passado, a legislação brasileira foi, junto à sociedade, entendendo as 

modernizações presentes na realidade brasileira, de modo a positivá-las a fim de que 

a lei resguarde e assegure os direitos dos cidadãos por ela regidos. Nesse sentido, 

com o fim de extinguir qualquer discriminação ou desigualdade de direitos filiatórios, 

a Constituição Federal de 1988, através do §6º do artigo 227, introduziu a máxima da 

igualdade entre os filhos, “havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção” 

113. 

Chaves e Rosenvald destacam que não se pode olvidar que, por intermédio da 

atual Carta Magna, a igualdade entre os filhos é medida que concretiza a dignidade 

da pessoa humana, negligenciada pelo Código Civil de 1916 e pelas Constituições 

anteriores. Não há mais, desse modo, espaço para que sejam retirados direitos dos 

filhos havidos de relação extramatrimonial, como o reconhecimento de sua 

ascendência com todas as consequências legais. Sendo assim, o princípio da 

isonomia filiatória repercute no campo existencial, mas também na esfera patrimonial, 

assegurando a todos os filhos, por exemplo, os direitos sucessórios, refletindo, ainda, 

em obstar a existência de dispositivos legais que, mesmo de forma indireta, 

determinem tratamento discriminatório entre filhos.114 

Maria Berenice consigna, ainda, que o princípio da igualdade filiatória não 

vincula somente o legislador, cabendo também ao intérprete da lei a observância 

dessas regras. Nesse sentido, da mesma forma que a lei não pode fixar normas que 

 
113 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 
2019.  
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. (Redação dada pela EC n. 65/2010) [...] § 6º Os filhos, havidos ou não da relação 
do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 
designações discriminatórias relativas à filiação. 
114 FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: Famílias, volume 6. 7. 
ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 102 e 103. 
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estabeleçam privilégios, aos magistrados também se impõe uma exigência de que 

apliquem os regramentos de modo a não gerar desigualdades. Consequentemente, a 

autora destaca que “Em nome do princípio da igualdade, é necessário assegurar 

direitos a quem a lei ignora. Preconceitos e posturas discriminatórias, que tornam 

silenciosos os legisladores, não podem levar o juiz a se calar”.115 

Por mais que ainda não se tenha atingido, na ideia de Madaleno, o modelo ideal 

de igualdade filiatória116, é perceptível o avançar da jurisprudência na tentativa de 

obstar interpretações que limitem ou mesmo diferenciem direitos inerentes aos filhos, 

qualquer que seja a relação entre aqueles que os geraram. 

Logo, no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal e analisado pelo presente 

trabalho, é de se concluir que, por meio também dessa isonomia filiatória, 

reconheceram-se direitos à autora, admitindo-lhe a possibilidade de ter a 

multiparentalidade constante em seu registro.  

Não havia, portanto, por total descompasso com as principiologias 

constitucionais, como prosperarem as alegações do pai biológico de F.G., conforme 

destacado no capítulo anterior, tendo em vista que a ela, assim como a todos os filhos 

havidos fora do casamento, é constitucionalmente assegurado o direito à isonomia 

filiatória, não sendo cabível qualquer tentativa segregatória ou hierárquica que atente 

contra isso.  

 

4.2  RESPONSABILIDADE DO PAI BIOLÓGICO EM CASOS DE 

MULTIPARENTALIDADE 

 

Como já analisado, tem-se que a responsabilidade do pai frente à prole advém 

do princípio constitucional da paternidade responsável, que, por sua vez, pode ser 

entendido como uma ramificação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

também já abordado. 

A esse respeito, ainda em análise de segunda instância do caso paradigma 

acerca da responsabilização do pai biológico, quando do julgamento da Apelação 

 
115 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. e-book. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. p. 52. 
116 MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
146. 
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Cível117 interposta pelo pai biológico de F.G., o Desembargador Eládio Torret Rocha 

proferiu voto vencido que, inclusive, permitiu a oposição dos embargos infringentes 

que levaram o caso à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 

De forma quase que inaugural, em consonância com a Constituição Federal, 

Eládio entendeu pela impossibilidade de hierarquização entre as diferentes 

paternidades, assim como pela responsabilização do pai biológico, conforme ementa 

a seguir118: 
 

DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA 
COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NECESSIDADE DE 
HARMONIZAÇÃO ENTRE AS VARIADAS PERSPECTIVAS DO SER 
HUMANO (ONTOLÓGICA, GENÉTICA E AFETIVA). APLICAÇÃO DA 
TEORIA TRIDIMENSIONAL. PATERNIDADE REGISTRAL-AFETIVA QUE 
NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
GENÉTICO COM A SUA PERTINENTE CARGA DE EFICÁCIA, A QUAL 
GERA, INELUDIVELMENTE, EFEITOS JURÍDICOS RELATIVOS A NOME, 
ALIMENTOS E HERANÇA. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, 
DA ISONOMIA JURÍDICA ENTRE OS FILHOS E DA PLURALIDADE DAS 
ORGANIZAÇÕES FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE 
HIERARQUIZAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES FORMAS DE 
PATERNIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 
Na acepção do desembargador, o estado de filiação socioafetivo pretérito não 

se afigura como um óbice, por si só, ao reconhecimento da filiação biológica, com 

todos os efeitos jurídicos.  

O desembargador menciona o julgamento dos embargos infringentes n. 

2010.054045-7, fazendo referência ao entendimento do também desembargador 

Ronei Danielli, que assevera que o direito não pode ser entendido como um sistema 

hermeticamente fechado, vedado a mudanças sociais, em especial quanto ao direito 

das famílias. Para Danielli, “negar os direitos consentâneos à paternidade que buscou 

 
117 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.027498-4 e 
Agravo de Instrumento nº 2011.024143-5. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 05 dez. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAAAtymAA
A&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
118 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.027498-4 e 
Agravo de Instrumento nº 2011.024143-5. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 05 dez. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAAAtymAA
A&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. (grifo nosso)  
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o filho natural afigura-se como infligir nova pena a este, desta vez jurídica, pela 

condição que lhe foi imposta e da qual padece até hoje.” 119 

O princípio da paternidade responsável, nesse sentido, impõe que tanto os 

vínculos socioafetivos quanto os genéticos devem ser acolhidos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Não se pode coroar a irresponsabilidade do genitor biológico, não 

apenas por ferir os preceitos constitucionais, mas por ferir a pessoa do filho em seu 

íntimo. Não bastasse ter sido negligenciado pela figura paterna ausente, quando 

clama pelo que é seu de direito, o filho se vê diante de desarrazoada argumentação 

de seu pai biológico que, nos dizeres populares, “lava as mãos” frente às 

responsabilidades intrínsecas à paternidade. 

A arguição do pai biológico da autora no caso estudado não foge a essa regra. 

Seu pai biológico asseverou que a preponderância da filiação socioafetiva não 

caracterizaria uma fuga de suas responsabilidades, mas sim impediria que um 

indivíduo, no caso, a filha, optasse pelo reconhecimento com fins meramente 

patrimoniais. Percebe-se que, mesmo de forma escusa, tentou imputar sua 

responsabilidade a terceiro, sob a falaciosa retórica de não querer desconstituir laços 

pretéritos.  

Ao direito não cabe impor ou cobrar amor, sentimento pertencente ao íntimo de 

cada um, mas sim o cuidado; em especial o cuidado que emana e é assegurado pela 

paternidade responsável, conforme lição da Ministra Cármen Lúcia, também no 

mesmo julgamento.120 

O reconhecimento da paternidade tem efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, 

frente tanto àqueles que participaram do ato de reconhecimento, quanto em relação a 

terceiros. O reconhecimento é indivisível, ao passo que “ninguém pode ser filho em 

relação a uns e não filho com relação a outros”121, não sendo possível que o pai tente, 

então, furtar-se, mais uma vez, à sua responsabilidade, reconhecendo sua 

 
119 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão de Embargos Infringentes nº 
2010.054045-7. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 13 jul. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAABfMgAA
E&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
120 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão de Embargos Infringentes nº 
2010.054045-7. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 13 jul. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAABfMgAA
E&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
121 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 281. 
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paternidade, mas requerendo não haver efeitos patrimoniais, como no caso dos autos 

julgados pelo STF. 

Nelsina destaca que o modelo vigente e considerado “natural”, por si só, já 

configura uma espécie de legitimador da irresponsabilidade, ao passo que tolera ser 

o homem, enquanto pai, ausente, principalmente nos momentos cotidianos que 

asseguram a construção do indivíduo, reduzindo sua participação na educação, 

quando muito, a um sobrenome e à subsistência material.122 

A autora conclui também que no desenhar da sociedade atual, ao contrário do 

que se impõe à mulher, não se atribui ao homem a paternidade como um valor vital 

de realização pessoal. De certa forma, a imposição de que o papel natural da 

parentalidade recaia tão somente sobre a mulher, mais uma vez legitima a posição 

machista de que, para o homem, a paternidade “mais parece uma experiência que lhe 

corre paralela à vida, dedicando-se a ela, quando pode ou quando lhe sobra tempo”. 

Essa conjuntura sobrecarrega a mãe com a responsabilidade de ser a figura una e 

mais importante dentro das relações familiares, autorizando que, nesse cenário, 

quando muito, o pai figure em segundo plano.123 

Nessa perspectiva, sob pena de incentivar ainda mais uma paternidade 

irresponsável, não se pode ratificar a teoria de que a sorte tida pelo filho que ao longo 

de sua vida teve um pai socioafetivo presente exima o seu pai biológico de suas 

obrigações enquanto tal. Pertinente, então, a multiparentalidade como solução para 

esse tipo de situação. Ou seja, ao pai biológico cabe, frente ao pai socioafetivo, tão 

somente o agradecimento por este ter ocupado papel seu de dever, não sendo 

possível, de forma alguma, intentar qualquer tipo de desoneração. 

Não se pode olvidar que por mais que a paternidade afetiva seja voluntária, a 

biológica não deve ser entendida de forma tão díspar. Mesmo que não se tenha por 

objetivo principal a reprodução, o ascendente biológico, também de forma voluntária, 

abraça o risco intrínseco à prática sexual. Inclusive, não raras vezes por iniciativa e 

vontade do homem, opta-se por não fazer uso de meios contraceptivos.124 

 
122 COMEL, Nelsina Elizena Damo. Paternidade Responsável. 2. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2011. p. 
114. 
123 Idem. p. 122. 
124 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão de Embargos Infringentes nº 
2010.054045-7. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 13 jul. 2011. 
Disponível em:  
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Ademais, há de se destacar que para a caracterização do vínculo biológico e 

consequente responsabilização do ascendente, não se faz necessária a construção 

de vínculos afetivos. É sabido que o afeto é fator constitutivo de filiação, mas na sua 

modalidade socioafetiva, não se podendo impor que ele esteja presente em todas as 

acepções filiatórias como fator determinante. 

A partir do entendimento que traz o afeto como elemento necessário à filiação, 

discute-se a impossibilidade da busca pelo reconhecimento biológico em casos que 

tal vínculo inexista, sob a justificativa de que o mero interesse patrimonial configuraria 

barreira. Todavia, tal entendimento não deve prosperar, de acordo, inclusive, com 

julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina125 que entende, com razão, pelo 

contrário: 
 

Ademais, vale destacar que não cabe ao julgador adentrar na subjetividade 
íntima e averiguar se a parte que busca sua identidade biológica, o faz 
puramente por interesse patrimonial. Ora, inegavelmente o reconhecimento 
da paternidade culmina em efeitos patrimoniais, inerente a todos os herdeiros 
legítimos do finado. 
E é, nesses moldes que nasce o direito de o herdeiro, em ação de petição de 
herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório e obter a 
restituição da herança ou parte dela, à luz dos ditames dos arts. 1.824 a 
1.828, todos do Código Civil. 

 
No mesmo sentido, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 

proferiu entendimento similar durante sua fala no julgamento do caso paradigma126: 
 

Se o direito não pode obrigar que se de carinho, ao menos que lhe dê acesso 
ao que a condição de filho lhe assegura.  
Se alguém já assumiu a responsabilidade porque lhe era faltante, impossível 
crer que isso legitime uma “lavada de mãos”. Não se pode dar voz à 
argumentação que legitima o abandono: “ah, fique lá com o seu padrasto 
porque eu sou pai, mas meramente biológico porque o que predomina é o 
socioafetivo. 

 
Para compreender mais afundo a temática, tendo em vista as discussões 

nacionais acerca do tema serem recentes, importa-se interpretação estrangeira, mais 

especificamente, fruto das análises de julgados do Estado norte americano da 

 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAABfMgAA
E&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
125 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0301422-
12.2015.8.24.0019. Relator: Saul Steil. Florianópolis, 06 fev. 2018. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AABAg7AAEAAHU/CAA
T&categoria=acordao_5. Acesso em: 27 out. 2019. 
126 Pleno - Paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico (2/2). 1 vídeo 
(2h01min48seg). Publicado pelo canal STF. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=vMgMQ0DdVbE&t=2s. Acesso em 18 out. 2019. 
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Louisiana, único daquele país que não herdou as tradições do common law do 

restante dos Estados Unidos. 

A legislação referente à paternidade, naquele estado, rege-se a partir da antiga 

premissa de que o marido da mãe é o pai. Caso o presumido pai não impugne sua 

condição de ascendente no período de um ano, contados do dia de nascimento da 

criança, será assim considerado legalmente. Se, por ventura, posteriormente, venha 

a se descobrir que o pai biológico da criança é outro homem, tem-se o que por lá se 

chama de “dual paternity” ou dupla paternidade, em tradução livre.  

Henry S. Rauschenberger faz uma analogia, em uma tentativa de explicar como 

funciona a dupla paternidade no regramento da Louisiana. Explica o autor que os 

pássaros cucos são conhecidos por depositarem os ovos de seus filhotes em ninhos 

alheios, em vez de construírem seus próprios. Sendo assim, caso o passarinho dono 

do ninho não perceba que os ovos são diferentes, criará os filhotes como se seus 

fossem. Analogamente, na opinião do autor, os homens desse Estado norte 

americano, no caso em que não haja impugnação de sua paternidade durante o prazo 

prescricional, criarão os filhos também como se biologicamente seus fossem.127 

Todavia, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e 

com o que se defende no presente trabalho, desde o fim do século passado, a 

Suprema Corte da Louisiana estabeleceu o princípio de que o pai biológico tem dever 

de suporte e apoio ao filho, mesmo nos casos em que outro homem seja considerado 

pai, por exemplo, pela premissa da presunção de paternidade, configurando-se a 

dupla paternidade.  

Pamela S. Nagy entende que o resultado da dupla paternidade é que seja 

assegurada à criança, além de ter dois pais, que ambos sejam responsáveis, mesmo 

que de modos diferentes. Esse resultado, na acepção da autora, faz sentido, inclusive, 

por não onerar excessivamente nenhuma das partes.128 

No direito de lá entendeu-se por equacionar a possibilidade dos dois pais em 

face da necessidade do filho a fim de estabelecer a proporção da ajuda de cada um. 

Posteriormente, firmou-se também o entendimento de que aquele que possui dupla 

 
127 RAUSCHENBERGER, Henry Steven. To Kill a Cuckoo Bird: Louisiana’s Dual Paternity Problem, 
77 La. L. Rev. (2017). Disponível em:  
https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol77/iss4/11. Acesso em: 31 out. 2019. 
128 NAGY, Pamela S. Smith v. Cole: Triumph in Family Court, 40 Case W. Res. L. Rev. 1157 (1989) 
Disponível em: https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol40/iss4/16. Acesso em: 31 out.  
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paternidade pode ser herdeiro de ambos, sem que isso configure qualquer afronta ao 

direito. 

De volta ao direito de cá, a discussão ainda é recente e dos poucos 

doutrinadores que abordam o assunto, percebe-se uma certa resistência, em especial, 

de Rolf Madaleno, no ponto do direito sucessório. O referido autor estigma todas as 

relações que levaram ao descobrimento sobre ascendência biológica, intitulando o 

descendente como “filho presumido do casamento e filho concomitante do adultério”; 

o pai biológico como “pivô de um adultério [...] que invadiu a família para manter um 

‘affair’ com a esposa de outro, a quem engravidou”; e a mãe como “esposa infiel”.129 

Todavia, olvidou-se o autor que as relações familiares devem ser analisadas 

sob o prisma da proteção integral do filho, que nada tem a ver com relações de seus 

ascendentes pretéritas ao seu nascimento. A constituição, através dos princípios 

sobrescritos, instituiu que não mais existe hierarquização entre filhos, tampouco filhos 

adulterinos e assegurou ao filho o direito de buscar sua ascendência biológica, se 

assim for seu desejo. Nesse sentido, descabida e ultrapassada a acepção do autor 

sobre o tema e, por consequência, sobre o direito de o filho ser herdeiro de mais de 

dois ascendentes. 

Impossível que a sorte, definida aqui especialmente por não ser a regra, tida 

pelo filho que ao longo da sua vida construiu uma relação com seu pai socioafetivo 

e/ou registral obste sua vontade de buscar seus direitos em relação a seu ascendente 

biológico. Até porque não se pode impedir que qualquer filho manifeste ânimo de 

investigar suas origens genéticas, tampouco ao que já tem outra pessoa fazendo as 

vezes de pai. 

Por via de consequência, uma vez reconhecida tal ascendência biológica e 

entendida como cabível e necessária a aplicação da teoria da multiparentalidade, caso 

seja esse o entendimento do juízo responsável pelo caso, impossível reconhecer tão 

somente uma parte dos direitos inerentes à qualidade de filho, sendo sim possível que 

o descendente seja herdeiro de todos seus pais. 

Essa realidade pacificada no direito da Louisiana, inclusive, já é abordada no 

cenário nacional. Mais uma vez, na acepção do Desembargador Danielli, a pretensão 

patrimonial não deslegitima, de modo algum, o filho que almeja ver reconhecida sua 

 
129MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 
745. 
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ascendência biológica, ao passo que, não fosse a irresponsabilidade do genitor em 

negar seu descendente, esse filho, muito provavelmente, teria, desde a infância, 

usufruído do que lhe é de direito. Ou seja, “deseja a reparação da injustiça que a vida 

e seu próprio pai, por sua conduta, lhe impôs”. 130 

Ainda que o filho tenha sido registrado por outro homem, muitas vezes na figura 

do padrasto, e inclusive deste tenha recebido afeto ou mesmo provimento material, 

não há supressão da responsabilidade daquele ascendente biológico, não havendo 

razão que obste a vontade do filho de descobrir sua origem e respectivas 

consequências patrimoniais.  

Através dos aclamados princípios da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia jurídica entre os filhos e da paternidade responsável, conseguiu-se, ao longo 

do tempo, não mais se prender às já debatidas amarras do passado, que estabeleciam 

modelos familiares fechados e hierárquicos. Agora, tem-se que ir além e, baseado na 

mesma principiologia, entender que legitimar a irresponsabilidade material sob a 

prerrogativa de haver um pai afetivo que lhe faz as vezes significa coroar a leviandade 

e imprudência de um homem que, já à época da concepção do filho, escolheu safar-

se das responsabilidades e agora furta-se de novo, dessa vez respaldado por uma 

decisão judicial. 

Belmiro Pedro Welter discorre sobre assunto nos seguintes termos131: 
 

No decorrer da trajetória da vida, o ser humano vai adquirindo direitos, que 
vão moldando os seus modos de ser-no-mundo, encontrando-se em 
formação contínua da vida, motivo pelo qual nenhum desses episódios 
poderá ser renunciado, sob pena de renunciar à carga, à história, à 
experiência de vida, à evolução da civilização, à linguagem humana e à toda 
temporalidade, que não pode ser negada como se ela não tivesse ocorrido e 
nem conduzido o modo de ser-em-família, de ser-em-sociedade e de ser-no-
mundo-tridimensional. 

 
Acertadamente, a teoria da multiparentalidade abraça a história daquele que 

pleiteia ter em seu registro pluralidade de ascendentes, não forçando mais que ao filho 

 
130 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão de Embargos Infringentes nº 
2010.054045-7. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 13 jul. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAABfMgAA
E&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
131 WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional no Direito de Família: Reconhecimento de Todos 
os  Direitos das Filiações Genéticas e Socioafetiva. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, 
n. 62, nov.  2008 \u2013 abr. 2009, p. 24. Disponível em: 
http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246467677.pdf. Acesso em: 02 out. 2019.   
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seja imposta a obrigação de optar por uma parte dessa história. Nessa toada, mesmo 

havendo o pai registral, o filho possui o direito constitucional de perquirir sua filiação 

biológica, consagrado no § 6º do art. 227 da Constituição Federal do Brasil132. 

Esse filho não pode ser punido, tampouco ter seus direitos tolhidos, por 

irresponsabilidades atribuídas a atitudes de seus pais, muito menos ver sua pretensão 

obstada no ato de amor de um pai registral que o educou e cuidou durante sua vida.  

No caso dos autos estudados no capítulo anterior, cabe análise através dos 

questionamentos do Desembargador Victor Ferreira no voto vencido dos mesmos 

embargos infringentes já supramencionados133: 
 

Como se pode conceber que alguém, jovem e rico, engravide sua namorada, 
a abandone, deixe o filho crescer sem que o conheça, e, ao depois, quando 
este já adulto - e revelada a ineludível paternidade genética -, venha a lhe 
negar o nome, o auxílio necessário à subsistência, e o direito à herança, ao 
impiedoso argumento de que já havia um relacionamento afetivo anterior, 
com um outro homem que lhe serviu de pai? Será que subsiste apenas para 
aquele bondoso homem a responsabilidade de legar bens e outros direitos 
ao filho socioafetivo? E se pobre for, nada puder deixar além do nome?  

 
Concordar com tal postura, no caso examinado, e também nas inúmeras 

situações similares que permeiam a realidade brasileira, repisa-se, é aplaudir a 

irresponsabilidade daquele que se acha no direito de exercer sua livre sexualidade, 

sem, contudo, se ver obrigado a lidar com os deveres intrínsecos ao risco. Mais que 

isso, configura, de certa forma, um estímulo à, já recorrente, realidade da paternidade 

imprudente. 

De forma análoga, por exemplo, da mesma forma que um pai, quando do 

divórcio da mãe, é obrigado à prestação de alimentos, nos casos de a guarda ficar 

com a ascendente, desarrazoado não responsabilizar aquele que sequer se fez 

presente, por vezes, inclusive, optando por ser negligente para com seu filho.134 

 
132 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Brasília, 5 out. 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 
2019. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § § 6º Os filhos, 
havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
133 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão de Embargos Infringentes nº 
2010.054045-7. Relator: Luiz Fernando Boller. Florianópolis, 13 jul. 2011. 
Disponível em:  
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAABAABfMgAA
E&categoria=acordao. Acesso em: 27 out. 2019. 
134 Pleno - Paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico (2/2). 1 vídeo 
(2h01min48seg). Publicado pelo canal STF. Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=vMgMQ0DdVbE&t=2s. Acesso em 18 out. 2019. 
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 Conforme colhe-se dos diversos julgados citados, por mais que a doutrina não 

tenha estudado o tema com tanto afinco, a realidade está posta. A interpretação 

constitucional há de ser entendida como regra, tendo em vista ser a lei máxima do 

ordenamento jurídico nacional, e a positivação legal de seus artigos resguarda, 

inclusive com prioridade, os direitos dos filhos, devendo a sociedade - e o judiciário, 

quando suscitado - entender os arranjos familiares sob sua óptica, prevalecendo os 

interesses dos descendentes. 

A Constituição assegura ao filho o direito a investigar sua ascendência biológica 

e, caso comprovada, através do princípio da isonomia filiatória, a esse filho não se 

pode negar quaisquer de seus direitos enquanto tal. Em momento algum positiva-se 

no ordenamento brasileiro alguma barreira a essa busca no caso de o filho já ser 

registrado por pai socioafetivo. Inclusive, para que não haja mais, nas palavras de 

Tartuce135, uma “escolha de Sofia” entre as ascendências, o judiciário brasileiro 

abraçou a teoria da multiparentalidade, em especial quando do julgamento do Recurso 

Especial 898.060 pelo STF, permitindo que um indivíduo possa ter assentado em 

registro a realidade de sua vida, composta, nesses casos, por mais de dois 

ascendentes. 

Ao filho que não teve desde o nascimento a possibilidade de conviver e 

desfrutar de seu ascendente genético, na maioria das vezes por escolha deste, mas 

que teve a sorte de desenvolver relacionamento com outra pessoa que ocupa tal papel 

em sua vida, não se pode negar o direito à busca de seus direitos enquanto filho 

biológico junto a esse pai. 

Portanto, em razão de todo o exposto, nas situações em que há posterior 

comprovação da filiação biológica, com pretérita filiação registral, se da análise em 

concreto entender-se que o melhor para o filho é a retificação multiparental do registro, 

diante de toda a principiologia constitucional garantista, não há como o ascendente 

biológico furtar-se às suas responsabilidades parentais. 

 

 

 

 
135 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 5: Direito de Família. 12. ed. rev., atual. e ampl.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 268 
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5 CONCLUSÃO 
 

Conforme visto ao longo dos capítulos anteriores da presente monografia, com 

o avançar do tempo, a sociedade desenvolveu-se e, de certo modo, atualizou-se no 

tocante ao direito de família, superando conceitos antes tidos como imutáveis e 

estáticos.  

Aos poucos, principalmente através do movimento feminista, a mulher ganhou 

espaço e fortaleceu a luta por uma posição de protagonismo na sociedade e na 

família, conseguindo, por exemplo, alterar a legislação, não sendo mais legalmente 

sujeita aos desmandos do marido. 

Os filhos, por sua vez, deixaram de ser classificados e hierarquizados em 

legítimos, legitimados e ilegítimos, estabelecendo, principalmente através dos 

preceitos constitucionais pós Constituição de 1988, premissas de dignidade a serem 

respeitadas, colocando-os em posição de igualdade. 

A família, acompanhando esse movimento progressista, passou a ser 

concebida através de modelos divergentes daqueles engessados por imposições 

legais, extrapolando o ideal cristão da família marital e patrimonialista. Ainda, 

entendeu-se o afeto também como fator constituinte de filiação, surgindo, então, a 

chama família socioafetiva.  

Nesse movimento de modernização do direito das famílias, como exposto no 

segundo capítulo, a positivação legal e jurisprudencial da socioafetividade, concebida 

através da conceituação da posse do estado de filho, intensificou os embates filiatórios 

entre vínculos afetivos e biológicos. Contudo, dada a ausência de legislação sobre a 

temática, o judiciário acabou sendo o meio encontrado para a solução dessas lides, 

e, por não haver um entendimento fixado, os tribunais pendiam para ambos os lados, 

quase sempre hierarquizando as filiações, escolhendo a mais conveniente no caso 

concreto. 

Levada à Corte Suprema Nacional, a discussão acerca da multiparentalidade 

fez os Ministros entenderem pela possibilidade da aplicação da teoria da 

multiparentalidade, colocando, em tese, um ponto final nas discussões sobre o 

assunto, ao fixar a Tese 622: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” 
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Todavia, por mais que tenha posto um fim à discussão sobre a possibilidade ou 

não da aplicação da multiparentalidade, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

fortaleceu as discussões acerca da responsabilidade, em especial a material, do pai 

biológico frente a seus filhos, mesmo estes tendo outra pessoa ocupando a figura de 

pai. 

Ao longo da pesquisa desenvolvida, em especial no último capítulo, 

demonstrou-se, principalmente através das principiologias constitucionais garantistas 

da dignidade da pessoa humana, da isonomia filiatória e da paternidade responsável, 

que o direito do filho deve prevalecer a qualquer interesse do pai. 

Tentou-se, ao longo da pesquisa, descortinar a frágil argumentação 

empreendida pelo pai biológico que almeja desonerar-se mais uma vez de suas 

responsabilidades em relação a seus filhos, tendo em vista o corriqueiro abandono 

pós fecundação. Todavia, esse pai agora busca no judiciário a convalidação de sua 

leviandade e imprudência, ao passo que, já à época da concepção do filho, escolheu 

esquivar-se das responsabilidades e intenta agora desonerar-se de novo, dessa vez 

respaldado por uma decisão judicial. 

Permeado pelos dizeres garantistas constitucionais e apoiando-se em doutrina 

e jurisprudência brasileira e estrangeira, o trabalho buscou demonstrar que aceitar tal 

argumentação representaria, mesmo que indiretamente, um incentivo à paternidade 

irresponsável, indo de encontro ao princípio constitucional. 

Ademais, tentou-se elucidar que todo indivíduo tem o direito de investigar sua 

origem biológica. Logo, com essa busca, a partir do momento que seja confirmada 

sua filiação, esse indivíduo torna-se legalmente filho, reconhecido e equiparado a seus 

irmãos, caso existam. Por conseguinte, a partir desse reconhecimento decorrem todos 

os direitos inerentes à qualidade de filho, ao passo que, como visto, não se pode limitar 

seus direitos e qualificações como tal. 

 Portanto, a partir dessa linha do tempo investigatória, entende-se como 

totalmente descabida qualquer alegação do pai biológico que almeje desonerar-se de 

suas responsabilidades. 

Em um cenário multiparental, no qual o filho possui ao menos um pai biológico 

e um afetivo, consoante exposto no último capítulo, tampouco há prerrogativas 

legitimadoras ao pai biológico para empreender qualquer argumentação que intente 

contra os direitos de seu filho biológico. Esse ascendente biológico possui sim, 
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inclusive, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e com o 

defendido no presente trabalho, responsabilidade material frente a seus filhos.  
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