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Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are 

powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We 

ask ourselves, ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?’ Actually, who 

are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the 

world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel 

insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make 

manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. 

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to 

do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically 

liberates others

                                                           
 Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é saber que nós somos 

poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: 

‘Quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso?’ Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho 

de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar 

para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças 

brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns 

de nós; mas em todos. E quando deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos a outras pessoas 

permissão para fazer o mesmo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença 

automaticamente liberta os outros. 

https://pensador.uol.com.br/autor/marianne_williamson/
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RESUMO 

O Conselho Nacional de Justiça, em 2017, – ante ao manifesto interesse das Corregedorias 

Gerais de Justiça de alguns estados brasileiros pela desjudicialização do reconhecimento 

voluntário da paternidades/maternidade socioafetiva, do Recurso Extraordinário nº. 898.060 – 

SC onde o STF entende pela igualdade entre parentalidade biológica e afetiva e do Pedido de 

Providências nº 0002653-77.2015.2.00.0000 apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito de 

Família - IBDFAM –, elaborou o Provimento nº. 63, o qual autoriza o reconhecimento 

voluntário da paternidade/maternidade socioafetiva e/ou da multiparentalidade perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais. No entanto, acreditando ser o citado provimento 

uma manifestação precipitada do CNJ, onde não há fundamentação legal, sendo portanto um 

retrocesso social e jurídico, optou-se por analisar se o reconhecimento voluntário da 

paternidade/maternidade socioafetiva e/ou da multiparentalidade perante os oficiais de registro 

civil das pessoas naturais, previsto na seção II do Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional 

de Justiça, está de acordo com as normas constitucionais atualmente vigentes no Brasil. Por sua 

vez, a presente trabalho pretende se desenvolver em cinco partes, a começar pela introdução. 

Na segunda parte, almeja-se compreender como o Direito de Família tem percebido as relações 

de parentesco na atual realidade brasileira e sobre quais argumentos as têm fundamentado. Na 

terceira parte, buscar-se-á identificar o que caracteriza os institutos da paternidade/maternidade 

socioafetiva e da multiparentalidade e quais são as fontes jurídicas que os regulamentam no 

Brasil. Já no que diz respeito a quarta parte, anseia-se por analisar criticamente o Provimento 

nº. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, verificando a sua real contribuição para o mundo 

do Direito. Para tanto, utilizar-se-á o método próprio da pesquisa bibliográfica, buscando 

trabalhar o assunto a partir de materiais já publicados. Sendo assim, concluiu-se que tais 

instrumentos, além da desbiologizar a paternidade, o que não é de todo ruim, dá causa também 

a desjudicialização e a deslegislação, tendo em vista a incompetência do CNJ para tomar 

providências em especial neste último sentido. O que está previsto na seção II do Provimento 

nº. 63 de fato fere princípios constitucionais, devendo os casos de paternidade/maternidade 

socioafetiva e de multiparentalidade ser devidamente encaminhados ao judiciário, de forma a 

que seja verificada pelo poder competente a existência dos seus requisitos em vista da proteção 

dos melhores interesses do filho, em especial daquele que não tem capacidade plena, 

promovendo verdadeiramente a justiça. 

 

Palavras-chave: Paternidade/maternidade socioafetiva. Multiparentalidade. Provimento nº. 63 

do CNJ. Recurso Extraordinário nº. 898.060 – SC julgado pelo STF.



 

ABSTRACT 

The National Council of Justice, in 2017, – on the manifest interest of the Corregedorias Gerais 

of Justice of some brazilian states for the detrimentalization of the voluntary recognition of the 

paternity/maternity socioaffective, of Extraordinary Appeal nº. 898.060 - SC where the STF 

understands the equality between biological and affective parenting and the Request for 

Provisions n. 0002653-77.2015.2.00.0000 presented by the Brazilian Institute of Family Law - 

IBDFAM –, elaborated the Provision nº. 63, which authorizes the voluntary recognition of 

paternity/maternity socioaffective and/or multiparentality in the presence of the civil 

registration officers of natural persons. However, since this finding is a precipitated 

manifestation of the CNJ, where there is no legal basis, and therefore a social and legal 

retrogression, it was decided to analyze whether the voluntary recognition of 

paternity/maternity socioaffective and/or multiparentality in the presence of the the officers 

registration of natural persons, for in section II of the Provision nº. 63/2017 of the National 

Council of Justice, is in accordance with the constitutional norms currently in force in Brazil. 

In turn, the present work intends to develop in five parts, starting with the introduction. In the 

second part, it is sought to understand how the family law has perceived kinship relations in the 

current brazilian reality and on what arguments have based them. In the third part, we will try 

to identify what characterizes the paternity/maternity socioaffective and multiparentality 

institutes and what are the legal sources that regulate them in Brazil. As far as the fourth part is 

concerned, it is anxious to critically examine Provision nº. 63/2017 of the National Council of 

Justice, verifying its real contribution to the world of Law. In order to do so, the method of 

bibliographical research will be used, seeking to work on the subject from published materials. 

Therefore, it was conclude that such instruments, in addition to debiologizing paternity, which 

is not at all bad, also gives rise to disjudicialization and de-legislation, in view of the 

incompetence of the CNJ to take action in this regard. In addition, what was provided for in 

section II of Provision nº. 63/2017 in fact violates constitutional principles, and cases of 

paternity/maternity socioaffective and multiparentality must be properly addressed to the 

judiciary, individually, truly promoting justice. 

 

Key words: Paternity/maternity socioaffective. Multiparentality. Provision nº. 63 of the CNJ. 

Extraordinary Appeal nº. 898.060 - SC judged by STF.
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1 INTRODUÇÃO 

As palavras sem afeto nunca chegarão aos ouvidos de Deus. 

(William Shakespeare) 

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no ato 

de seu nascimento, acalentou aqueles que lutavam por direitos fundamentais até então 

não reconhecidos. Munida com princípios e regras progressistas à época, apontava para 

questões como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre os 

cidadãos e o melhor interesse da criança e do adolescente. Sendo assim, a Carta Maior 

preenchia todos com a esperança de viver momentos mais felizes em um país onde o 

respeito e a ordem pareciam despontar. O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, 

dentro de suas competências, abalizavam batalhas por questões que antes não eram 

veiculadas de forma tão proeminente, inclusive no que diz respeito à família e às 

sucessões. 

Com isso, inúmeras demandas, antes veladas na intimidade dos lares, foram levadas 

aos tribunais, onde passaram a ter a direta intervenção do Estado, acarretando com isso 

uma significativa evolução social. Por sua vez, o afeto tornou-se valor juridicamente 

protegido pelo Direito de Família, abrindo portas para falar-se em tipos de parentalidade. 

Verificou-se que não apenas o quesito biológico era capaz de sustentar os vínculos 

familiares, mas que a afetividade, unida à posse de estado de filho, também apresentava 

a sua relevância. 

Isto posto, o Conselho Nacional de Justiça, em 2017, – ante ao manifesto interesse 

das Corregedorias Gerais de Justiça de alguns estados brasileiros pela desjudicialização 

do reconhecimento voluntário da paternidades/maternidade socioafetiva, do Recurso 

Extraordinário nº. 898.060 – SC entendendo pela igualdade entre parentalidade biológica 

e afetiva e do Pedido de Providências nº 0002653-77.2015.2.00.0000 apresentado pelo 

Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM –, elaborou o Provimento nº. 63, o 

https://www.pensador.com/autor/william_shakespeare/


17 
 

qual autoriza o reconhecimento voluntário da paternidade/maternidade socioafetiva e/ou 

da multiparentalidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. 

No entanto, acreditando ser o citado provimento uma manifestação precipitada do 

CNJ, onde não há fundamentação legal, sendo portanto um retrocesso social e jurídico, 

optou-se por analisar se o reconhecimento voluntário da paternidade/maternidade 

socioafetiva e/ou da multiparentalidade perante os oficiais de registro civil das pessoas 

naturais, previsto na seção II do Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, 

está de acordo com as normas constitucionais atualmente vigentes no Brasil. 

Por sua vez, a presente trabalho pretende se desenvolver em cinco partes, a começar 

por esta introdução. Na segunda parte, almeja-se compreender como o Direito de Família 

tem percebido as relações de parentesco na atual realidade brasileira e sobre quais 

argumentos as têm fundamentado. Na terceira parte, buscar-se-á identificar o que 

caracteriza os institutos da paternidade/maternidade socioafetiva e da multiparentalidade 

e quais são as fontes jurídicas que os regulamentam no Brasil. Já no que diz respeito a 

quarta parte, anseia-se por analisar criticamente o Provimento nº. 63/2017 do Conselho 

Nacional de Justiça, verificando a sua real contribuição para o mundo do Direito. 

Para tanto, utilizar-se-á inicialmente o método próprio da pesquisa bibliográfica, 

buscando trabalhar o assunto a partir de materiais já publicados. Assim, desenvolver-se-

á a pesquisa por meio de análise da literatura que aborde o tema delineado, sem o anseio 

de esgotá-lo, produzindo conhecimento a respeito dos institutos da 

paternidade/maternidade socioafetiva e da multiparentalidade. Desta forma, pretende-se 

explicar e discutir a matéria com base em investigações já realizadas, conhecendo e 

aprofundando o debate a fim de solucionar o seguinte problema: O reconhecimento 

voluntário da paternidade/maternidade socioafetiva e/ou da multiparentalidade perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais, previsto na seção II do Provimento nº. 

63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, está de acordo com as normas constitucionais 

atualmente vigentes no Brasil? A resposta a essa pergunta será buscada no presente 

trabalho. 



2 O SENTIDO DO ESTUDO DO DIREITO DE FAMÍLIA NA COMPREENSÃO 

GENUÍNA DO CONTEXTO FAMILIAR NO BRASIL 

Observa o teu culto a família e cumpre teus deveres para 

com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as 

crianças e não precisarás castigar os homens. 

(Pitágoras) 

A vida em sociedade tem apresentado constantes variações de valores, conceitos e 

ideias, modificando-se de forma cada vez mais acelerada no contexto atual. Por esse 

motivo, algumas áreas de estudo, como, por exemplo, as ciências sociais, humanas e 

jurídicas, não podem abster-se desse dinamismo, devendo estar sempre atentas às mais 

variadas demandas sociais. A complexidade da convivência, seja por abismos 

intergeracionais, subjetividades expressadas de diferentes formas, crenças ou mesmo 

costumes culturais distintos, ratifica a real necessidade de ordem, direção e solidariedade, 

características estas que balizam a Ciência Jurídica. Assim, a partir do entendimento de 

que a vida em conjunto seria impossível sem algo que a direcione, surgiu o Direito, não 

apenas como lei, mas como uma “exigência essencial e indeclinável de uma convivência 

ordenada”.1 

Com o desenvolvimento social, o Direito adquiriu aspectos axiológicos que o 

diferenciaram de outras ideias, pensamentos e costumes, os quais por muito tempo 

coordenavam a polis. Para tanto, possui linguagem própria, manifestando-se 

singularmente em meio ao universo social para o qual foi criado, apresentando-se de 

forma orientada, funcional e específica neste contexto. Perceber a importância dessa 

“tomada de consciência do Direito assinala um momento crucial e decisivo na história da 

espécie humana, podendo-se dizer que a conscientização do Direito é a semente da 

Ciência do Direito”.2 Conscientizar-se da importância do Direito e do seu valor enquanto 

                                                           

1 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 2. 

2 Ibdem. p. 3. 

https://www.pensador.com/autor/pitagoras/
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ciência, foi, sem dúvidas, um divisor de águas, assinalando um momento histórico, onde 

passou-se a relacionar os problemas às suas respectivas soluções. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que não é coerente a existência do Direito fora 

da sociedade. “Ubi societas, ibi jus”, onde está a sociedade, está o Direito. Sendo a sua 

recíproca também totalmente verdadeira: “Ubi jus, ibi societas”, onde está o Direito, está 

a sociedade. A Ciência Jurídica surge então como uma grande aliada do Estado e da 

sociedade à árdua tarefa de gestão, seja no campo público ou privado, proporcionando 

mecanismos específicos para esta finalidade: o de garantir a ordem social.3 Para tanto, a 

máquina jurídica se constrói com o propósito de gerenciar o todo social, estabelecendo 

limites às ações de seus membros. A esse respeito, pode-se assegurar que: 

Se volvermos os olhos para aquilo que nos cerca, verificamos que existem 

homens e existem coisas. O homem não apenas existe, mas coexiste, ou seja, 

vive necessariamente em companhia de outros homens. Em virtude do fato 

fundamental da coexistência, estabelecem os indivíduos entre si relações de 

coordenação, de subordinação, de integração, ou de outra natureza, relações 

essas que não ocorrem sem o concomitante aparecimento de regras de 

organização e de conduta.4 

De tal modo, o Direito nasce como uma ciência autônoma e merecedora de estudos 

diferenciados, individuais e direcionados à sua época, com um conteúdo genético próprio, 

construída sobre uma semântica especificamente jurídica, a qual não pode mais ser 

confundida com outras disciplinas regulatórias como, por exemplo, os mandamentos 

religiosos, os procedimentos adivinhatórios e/ou a mera retórica. Apesar da 

impossibilidade de sua manifestação imediata, apresentando-se como um produto 

relativamente tardio, porém regulamentado por um sistema autopoiético, o Direito 

atravessou uma longa evolução histórica a fim de resultar no modelo com que se trabalha 

hoje, demonstrando a sua total relação de dependência e finalidade junto aos fenômenos 

postos e impostos pela sociedade.5 

Ao longo desta evolução histórica, o Direito tem se expandido em diversas áreas, 

explorando inúmeros campos de interesses. Seu constante desenvolvimento tem como 

objetivo alcançar os anseios sociais sem distanciar-se de sua base, a qual fundamenta-se 

                                                           
3 Ibdem. p. 2-3. 

4 Ibdem. p. 23. 

5 VESTING, Thomas. Teoria do Direito: Uma Introdução. Tradução de Gercélia B. de O. Mendes. Revisão 

de Geraldo de Carvalho Neto. Coordenação e revisão de Ricardo Campos. São Paulo: Editora Saraiva, 

2015. p. 288-293. 
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nas experiências jurídicas, ou seja, naquilo que tem de comum em todos os fatos jurídicos, 

abrindo margem para se falar em Direito como uma realidade social. Assim, pode-se dizer 

que o Direito é um grande bloco formado por várias partes, onde cada uma delas equivale 

a uma especialidade. Estas possuem uma relação de interdependência, dada a unicidade 

desta ciência, tendo a divisão entre Direito Público e Privado um fim sobretudo didático. 

Neste sentido, anui-se com a ideia de que: 

É um equívoco supor que haja antítese entre o Direito Público e o Direito 

Privado. O Direito Positivo não se compõe de substâncias diferentes, estranhas 

entre si. A principiologia básica, fundamental, informa a todos os ramos da 

árvore jurídica. Há um conjunto de princípios onipresentes na esfera do dever 

ser jurídico. Além de necessários e universais, proporcionam ao Direito o foro 

de ciência. Igualmente é única a fórmula da justiça, que enlaça tanto o Direito 

Público quanto o Privado: constante e permanente vontade de dar a cada um 

o que é seu. 

A distinção entre o Direito Público e o Privado é útil no plano didático e 

benéfica do ponto de vista prático, pois favorece a pesquisa, o aperfeiçoamento 

e a sistematização de princípios de um gênero e de outro. A teoria da natureza 

da relação jurídica, apesar de apresentar alguma falha, é simples, prática e se 

funda em critérios objetivos. Quanto aos ramos tradicionais do Direito 

Positivo, sem negar as dificuldades que alguns apresentam, notadamente o 

Direito do Trabalho e o Internacional Privado, em nossa opinião, assim se 

classificam: I) Direito Público: Direito Constitucional, Administrativo, 

Financeiro, Internacional Público, Internacional Privado, Processual; 

II) Direito Privado: Direito Civil, Comercial ou Empresarial e do Trabalho. 

(grifo original)6 

Segundo os critérios apresentados, divide-se, para fins práticos e com o objetivo de 

estabelecer eminentemente um certo grau de segurança às tomadas de decisões, este 

grande bloco em dois ramos imaginários e imprecisos, aos quais nomeiam-se de Direito 

Público e de Direito Privado. Regra geral, o Direito Público tem sempre como foco o 

interesse coletivo, oferecendo à sociedade um amparo legal que visa garantir direitos e 

atribuir obrigações, tendo em vista a paz social. Já o Direito Privado objetiva acautelar 

abrigo jurisdicional às relações jurídicas entre particulares que se vinculam por motivo 

de vontade própria, necessidade, caso fortuito ou força maior, resguardando direitos e 

atribuindo obrigações às partes. No entanto, doutrinadores reconhecem que esta divisão 

é muito frágil e que, na verdade, as duas grandes áreas tem convergido em busca de um 

                                                           
6 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 40. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2017. p. 101. 
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ordem social única, afastando, assim, comportamentos, contratos e acordos que 

possivelmente trariam desequilíbrios e/ou prejuízos a todo o grupo de cidadãos.7 

Diante do exposto, pode-se então assegurar que é sempre buscando o bem comum, 

uma convivência ordenada, que nasce o Direito. Brota como uma composição harmônica 

entre o bem individual e o coletivo, formando uma enorme teia que disciplina a vida dos 

cidadãos. Sendo assim, sublinha-se a importância em dar atenção ao dinamismo inerente 

ao mundo jurídico, pois o Direito renova-se a cada dia, afastando a ideia estática que 

algumas ciências afiançam e conferindo a ele um corpo dinâmico e dialético, igualmente 

à vida das pessoas. O Direito, por ser uma ciência humana, não poderia e nem deveria ser 

diferente. Atualmente, a multiplicidade de informações, a igualdade entre os sujeitos e a 

energética evolução psicossocial, trazem consigo reiteradas mudanças nos 

comportamentos sociais, os quais devem ser initerruptamente acompanhados pelos 

juristas.8 

Uma das formas que possibilita esta integração entre sociedade e Direito é a lei. 

Tratando especificamente acerca do Direito positivado, Miguel Reale aponta que todo 

fato (F), ao ser valorado (V), daria, ou deveria dar, razão a uma norma (N) e que os três 

elementos andariam sempre juntos, exigindo-se reciprocamente. Essa estrutura 

tridimensional do Direito obedece, segundo o autor, a uma “dialética de implicação-

polaridade”. De acordo com esses estudos, o fato e o valor se correlacionam e ao mesmo 

tempo que se mantêm irredutíveis um ao outro, estabelecendo uma relação de polaridade, 

exigem-se mutuamente, formando um vínculo de implicação. O elo formado entre os dois 

elementos dão origem a estrutura normativa, podendo ser denominadas também de 

“dialética de complementaridade”, tendo em vista a necessidade da relação entre o fato e 

o valor para que o Direito possa ser efetivamente normatizado.9 

A esse respeito, “[...] pode-se dizer que a ciência do Direito é uma forma de 

conhecimento positivo da realidade social segundo normas ou regras objetivadas, ou seja, 

                                                           
7 NUNES, Rizzato. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 14. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2017. p. 176-177. 

8 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 49. ed. rev., atual. e amp. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2018. p. 31. 

9 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 64-68. 



22 
 

tornadas objetivas, no decurso do processo histórico.”10 No entanto, faz jus sublinhar que 

de acordo com a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico elaborada por 

Kelsen, as normas obedecem a uma estrutura hierárquica, apresentando-se em forma de 

pirâmide, onde todas dependem de uma norma suprema, a qual é chamada de norma 

fundamental. No Brasil, a norma fundamental é a própria Constituição Federal, Lei 

Maior, a qual rege e direciona todas as outras normas abaixo dela. No tocante a este 

assunto, comunga-se com o seguinte entendimento: 

Aceitamos aqui a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico, 

elaborada por Kelsen. Essa teoria serve para dar uma explicação da unidade de 

um ordenamento jurídico complexo. Seu núcleo é que as normas de um 

ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas superiores e outras 

inferiores. As inferiores dependem das superiores. Subindo das normas 

inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se a uma norma 

suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual 

repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a norma 

fundamental. Cada ordenamento tem uma norma fundamental. E essa norma 

fundamental que dá unidade a todas as outras normas, isto é, faz das normas 

espalhadas e de várias proveniências um conjunto unitário que pode ser 

chamado de ‘ordenamento’. (grifo original)11 

Levando em consideração que os grupos sociais possuem demandas especificas 

baseadas em suas histórias, culturas e valores, ressalta-se aqui a importância da diligente 

relação entre Direito e realidade social, destinando às sociedades um tipo específico de 

direcionamento. No entanto, para que o Direito acolha as demandas sociais com a 

precisão que lhe é exigida, é necessário que seus peritos o interpretem com maestria. No 

estudo das Ciências Jurídicas, a arte de interpretar é um papel designado à Hermenêutica, 

a qual “tem por objetivo o estudo da sistematização dos processos aplicáveis para 

determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito.”12 

Todavia, engana-se aquele que confunde hermenêutica com o simples, raso e 

costumeiro ato de interpretar. A interpretação é o perfeito resultado da hermenêutica, a 

concreta aplicação desta. Sendo assim, a Hermenêutica Jurídica tem como objetivo fixar 

normas e princípios para que o Direito seja perfeitamente interpretado, ou seja, “a 

                                                           
10 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 17. 

11 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. 

p. 49. 

12 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 

p. 1. 

https://uol01.unifor.br/oul/ObraUolLivroTrazer.do?method=trazerLivro
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hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar.”13, é “[...] um sistemas de 

diretrizes voltadas à orientação da atividade interpretativa”14. Neste sentido, pode-se 

compreender que “de todo modo, se a atividade ou o simples ato de captação do sentido 

é a interpretação, as regras pelas quais ela se opera e o entendimento de suas estruturas 

e do seu funcionamento, enfim, o entendimento de seus labirintos é a Hermenêutica”.15 

(grifo original) 

A Hermenêutica Jurídica sofreu várias modificações desde que começou a se 

sobressair nos estudos das Ciências Jurídicas. Com o objetivo de apontar diretrizes para 

um melhor emprego do Direito na realidade social, passou por estudos em diversos países 

e teve várias manifestações de pensamentos a respeito do assunto. Neste sentido, a 

interpretação do texto positivado era feito, de início, sob dois prismas: o prisma literal ou 

gramatical e o prisma lógico-sistemático. No primeiro, a lei era interpretada na sua 

literalidade, de forma gramatical, não dando margens à interpretações pessoais daqueles 

que a liam, devendo-se sempre analisa-la sob a perspectiva do autor, não abrindo portas 

a uma interpretação amplificada do texto. A interpretação do texto legal sob o segundo 

prisma, ou seja, o lógico-sistemático, avaliava o direito positivo não apenas literalmente, 

mas como um todo. Entendia-se, portanto, que a interpretação da lei não bastava ser 

linguística, mas que deveria ser visualizada junto aos outros artigos que também 

compunham o código, situando-a no conjunto do sistema, fazendo, assim, uma correlação 

sistemática.16 

Na época da Revolução Francesa, período em que se pregava a igualdade de todos 

perante a lei e tentava-se afastar as prerrogativas das classes nobres e da igreja, defendia-

se a soberania da lei sobre qualquer outra fonte jurídica. Neste sentido, gerenciado pelo 

prisma literal ou gramatical, surgiu o Código Civil de Napoleão, o qual não admitia 

nenhuma concorrência com princípios, usos, costumes ou qualquer outra fonte jurídica, 

como se a lei fosse a única fonte do Direito. A Ciência Jurídica passou a se resumir na 

interpretação do Direito Positivo, passando este a ser o objetivo central dos estudos 

                                                           
13 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 

p. 1. 

14 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 84. 

15 Ibdem. p. 84. 

16 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 279. 

https://uol01.unifor.br/oul/ObraUolLivroTrazer.do?method=trazerLivro
https://uol01.unifor.br/oul/ObraUolLivroTrazer.do?method=trazerLivro
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jurídicos da época, dando causa a criação, na França, de uma das principais Escolas 

Positivistas, a Escola da Exegese. Essa forma de ver o Direito era chamada de 

“Jurisprudência conceitual”, onde o dever do jurista era a pura obediência a lei, sem a 

utilização de usos e costumes, salvo quando prescrito nos textos legais, dando mais 

importância ao escrito nos códigos que aos fatos sociais.17 

Esta forma de interpretar as leis era bastante compatível com o princípio 

constitucional da separação dos poderes, onde Legislativo, Executivo e Judiciário não se 

confundiam, respeitando o espaço de atuação de cada poder. Neste sentido, agir em 

conformidade com os caminhos traçados pelo legislador era, também, imperativo legal, 

não devendo ser, em hipótese nenhuma, desrespeitado, sendo esta uma das maiores 

características da escola da época. Sendo assim, a interpretação extensiva ou a analógica, 

empregadas hoje para alguns casos, não eram aceitas pelos seguidores da Escola da 

Exegese. A esse respeito, Bobbio afirmou que: 

O caráter peculiar da escola da exegese é a admiração incondicional pela obra 

realizada pelo legislador através da codificação, uma confiança cega na 

suficiência das leis, a crença de que o código, uma vez promulgado, basta-se 

completamente a si próprio, isto é, não tem lacunas: numa palavra, o dogma 

da completude jurídica.18 

Por outro lado, no que tange à interpretação extensiva ou à analógica, o aplicador 

do Direito deve observar as devidas regras gerenciais de hermenêutica a fim de verificar 

a possibilidade da sua aplicação. Nessa lógica, “há ramos jurídicos que não admitem 

analogia extensiva, e, em alguns assuntos (como a isenção tributária), é exigida uma 

interpretação estrita”.19 Sendo assim, a interpretação não poderá, em hipótese alguma, 

fugir à “amplitude de sentidos projetada pelo texto da norma”20, não apenas quando se 

tratar de interpretação literal ou gramatical, mas sobretudo quando estiver sobre a guarida 

da interpretação lógica sistemática, a qual objetiva “manter a integridade e coerência da 

legislação, na medida em que exige uma interpretação de cada norma particular em 

                                                           
17 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 277-278. 

18 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. 

p. 121. 

19 BARREIRA, Glauco; MAGALHÃES FILHO. Curso de Hermenêutica Jurídica. 5. ed. São Paulo: 

Editora Atlas S.A., 2015. p. 8.  

20 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2015. p. 171. 
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conjunto com o todo do ordenamento”21. A respeito das principais diferenças entre 

interpretação extensiva e analógica, pode-se dizer que: 

A interpretação extensiva distingue-se da analogia em razão de ela ser uma 

espécie de interpretação e a analogia ser um meio de integração do 

ordenamento jurídico. A interpretação extensiva parte de uma norma existente, 

enquanto a analogia parte da inexistência de norma. A primeira resolve um 

problema de insuficiência verbal e a última, um problema de lacuna do 

ordenamento jurídico. A analogia está ligada à insuficiência do pensamento e 

a interpretação extensiva ao seu inexato modo de expressão.22 

Por esse ângulo, é bem verdade que se deve ter um olhar voltado para os 

comportamentos humanos, podendo, a depender do caso concreto, coordená-los, garanti-

los ou puni-los, entendendo que “o direito exerce constrangimento social, exerce pressão 

sobre seus destinatários e, quando transgredido, pune o infrator com sanção determinada, 

prevista na legislação”.23 Algumas vezes se fará necessário que o Direito funcione como 

um órgão limitador para tornar-se um instrumento de liberdade, limitando para libertar. 

No entanto, atualmente salienta-se a importância da interpretação, pois o exercício do 

Direito também deve ser resultado de “reflexão intelectual” daqueles que o exercem, a 

fim de minimizar o real desajustamento entre a ordem jurídica e a ordem social, pois, 

infelizmente, não se pode ocultar que “o direito, em comparação com as demais formas 

de cultura (arte, moral, literatura, cinema, costumes etc.), está sempre em atraso em 

relação às transformações sociais”.24 

Com base neste entendimento, percebeu-se que se enganaram aqueles que 

visualizam a Ciência Jurídica apenas como um aglomerado de leis, pois o Direito vai além 

dos códigos, preocupando-se prioritariamente em coordenar a relação entre sujeitos. 

Sendo assim, o dinamismo dos fatos sociais começou a afastar a rigidez dos códigos da 

realidade fática e as decisões promulgadas pelo Judiciário passaram a não espelhar-se 

somente no Direito positivado, abrindo novos caminhos para uma decisão mais justa e 

igualitária. Com o início do século XIX, grandes mudanças sociais em todos os países, 

principalmente na Europa, foram desbravadoras, trazendo questões jamais cogitadas 

                                                           
21 MAZOTTI, Marcelo. As Escolas Hermenêuticas e os Métodos de Interpretação da Lei. Barueri, SP: 

Minha Editora, 2010. p. 60. 

22 BARREIRA, Glauco; MAGALHÃES FILHO. Curso de Hermenêutica Jurídica. 5. ed. São Paulo: 

Editora Atlas S.A., 2015. p. 79.  

23 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 49. ed. rev., atual. e amp. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2018. p. 32. 

24 Ibdem. p. 33. 
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anteriormente. Desta forma, o paradigma usado pela Escola da Exegese não condizia mais 

com as necessidades sociais. A cada instante, surgiam novos fatos, não amparados pela 

legislação, acarretando uma total insegurança e grande necessidade de se analisar o 

Direito sob outro patamar.25 

Como exemplo desta nova realidade, pode-se citar a Escola do Direito Livre da 

Alemanha, a qual defendia um pensamento extremista acerca da Ciência Jurídica. 

Coadunando com este pensamento, Eugen Ehrlich defendeu que o Direito legislado 

possuía um papel secundário na disciplina da vida social, garantindo que o centro de 

gravidade do Direito está na sociedade e não no Estado. Esta escola valorizava a atividade 

criadora de Direito, onde o papel das leis passava a ser secundário e as decisões eram 

tomadas a partir do caso concreto.26 

Neste sentido e diante da diversidade de experiências que a vida naturalmente 

impõe, passou-se a observar que “a norma escrita não tem o dom de aprisionar e conter 

os desejos, as angústias, as emoções, as realidades e as inquietações do ser humano”.27 

Para tanto, foi necessário a criação de normas que não se preocupassem apenas com 

deveres, mas que também apresentassem valores, os quais se tornaram a espinha dorsal 

da Ciência Jurídica contemporânea, pois o Direito não se confunde com a lei, sendo esta 

apenas uma de suas fontes. Assim, observou-se o nascimento de normas e diretrizes que 

não se limitavam ao racionalmente explicável, mas preocupavam-se em olhar para os 

sujeitos sociais de uma forma sensível e atenciosa, buscando trata-los em suas 

singularidades. 

No que tange as transformações geradas no século XXI, é importante destacar a 

dinâmica realidade tecnológica e o célere desenvolvimento dos meios de comunicação, 

os quais trazem, por si, constantes inovações em todas as áreas, inclusive à jurídica. O 

“esquema tripartite de variação, seleção e restabilização” tem auxiliado nesta evolução, 

alterando estruturas internas do Direito e promovendo o seu fiel crescimento. Neste 

sentido, é importante “esclarecer a questão sobre como a evolução do Direito é 

                                                           
25 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 277-294. 

26 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 49. ed. rev., atual. e amp. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2018. p. 31. 

27 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 27. 
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dependente da evolução da sociedade global ou sobre como a evolução do Direito e os 

fatores extrajurídicos concatenam-se.”28 

Diante do exposto, apreende-se que o Direito não deve restringir-se apenas às 

normas/regras. Ao lado delas, e também dentro das fontes do direito, estão as 

normas/princípios, as quais primam pela compreensão das subjetividades, anseios e 

necessidades da sociedade. Enquanto as normas/regras dispõem sobre comportamento, 

assuntos concretos, possuindo um conteúdo definido, as normas/princípios se 

caracterizam por serem um tanto mais complexas, tratando de algo menos pontual, porém 

mais abrangente, sendo assim uma norma de conteúdo vago. Desta forma, as normas 

princípios podem servir de base para a criação das normas regras e, na ausência destas, 

motivar as decisões judiciais.29 

Validando este entendimento, a Lei de Introdução ao Código Civil (1942), artigo 

4º, prevê que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais do direito”, reconhecendo, o próprio Legislativo, a 

fragilidade dos textos legais e permitindo ao órgão julgador que se valesse de outros 

meios para melhor decidir os impasses sociais. Também com o intuito de garantir uma 

eficaz solução aos conflitos daqueles que buscam o poder jurisdicional, o Código de 

Processo Civil (2015), em seu artigo 140, estabelece que “o juiz não se exime de decidir 

sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”. Assim, não podendo 

furtar-se de sua essencial função de garantidor do Direito, os juízes precisam seguir 

caminhos que os conduzam à justiça e nada melhor que a análise global da Ciência 

Jurídica. 

O estudo do Direito faz perceber a importância da juridicidade para a vida em 

sociedade, sendo a Ciência Jurídica um manto protetor que organiza e dirige o 

comportamento entre os iguais. Desta forma, é necessário se entender o que, de fato, é a 

Ciência do Direito para, a partir desse conceito, buscar suas dimensões na vida social. No 

trabalho ora elaborado, tem-se como foco o Direito de Família, parte do Direito que 

                                                           
28 VESTING, Thomas. Teoria do Direito: Uma Introdução. Tradução de Gercélia B. de O. Mendes. 

Revisão de Geraldo de Carvalho Neto. Coordenação e revisão de Ricardo Campos. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 293. 

29 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. ajustada ao novo Código Civil. 4ª tiragem 

(2004). São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 190. 
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“assume o papel de setor do Direito Privado que disciplina as relações que se formam na 

esfera da vida familiar”30. 

Desta forma, pode-se afirmar que o objeto do Direito de Família é trabalhar, atender 

e garantir a manutenção do complexo de disposições pessoais e patrimoniais gestadas na 

tessitura das múltiplas relações estabelecidas entre os componentes da entidade natural e 

social reconhecida como organismo familiar, pois entende-se que é no seio da família que 

“originam-se e desenvolvem-se hábitos, inclinações e sentimentos que decidirão um dia 

a sorte do indivíduo”.31 

Como bem coloca Paulo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, “o Direito de 

Família, entre todos os ramos do Direito Civil, é aquele que mais de perto toca os nossos 

corações e as nossas vidas”.32 Compartilhando do entendimento dos referidos 

doutrinadores, aqui também entende-se que não há como trabalhar o Direito de Família e 

não atentar-se para as emoções que lhe são inerentes. É na família que se têm as primeiras 

manifestações de afeto e o Direito de Família não pode abster-se disto. A afetividade 

construída nos contatos sociais preliminares será elemento revelador para a constituição 

dos sujeitos. No entanto, faz mister lembrar que é nesse mesmo núcleo que apontam-se 

as primeiras relações patrimoniais e que estas também devem ser levadas em conta. 

Assim, pode-se afirmar que o Direito de Família é um ramo do Direito Civil que 

estuda as “relações de pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou pelo 

parentesco e aos institutos complementares de direito protetivo ou assistencial”33, ou seja, 

tutela e curatela. Apesar destas não incidirem propriamente das relações familiares, 

entrelaça-se com o direito aqui analisado, tendo em vista a sua finalidade. Esse ramo do 

Direito regula as relações pessoais, patrimoniais e assistenciais entre aqueles que, por 

laços biológicos, civis ou afetivos se vinculam, formando o que se chama de família. 

                                                           
30 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 9. ed. rev., 

ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. 6 v. p. 43. 

31 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de Direito Civil: 

Direito de Família. 43. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 2 v. p. 22. 

32 GAGLIANO, Paulo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de 

Família. 7. ed. rev. e atual. de acordo com o novo CPC. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 6 v. p. 41. 

33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 32. ed. De acordo com a 
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Alguns doutrinadores defendem que o Direito de Família é o ramo do Direito 

Privado mais público no contexto jurídico brasileiro e, desta forma, o que mais influências 

sofre do Direito Constitucional. A família, grupo social que tem a subjetividade como 

essência, caracterizando-se por sua construção reservada e singular, tem no Estado a 

proteção necessária para proporcionar o bem estar de seus integrantes. É nesse abrigo 

estatal que se pode observar a preservação da intimidade ao mesmo passo em que se prima 

pela garantia de direitos.34 A esse respeito, a Constituição Federal de 1988 prescreve em 

seu art. 226, § 8º, que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. 

Partindo deste entendimento, é na perspectiva de um Direito Privado construído sob 

a égide do Direito Público que se pretende analisar o Direito de Família nesta 

oportunidade, especificamente no que tange às questões da paternidade socioafetiva e da 

multiparentalidade, foco principal do presente trabalho. No entanto, por acreditar que a 

sociedade atual possui esferas compostas por uma complexidade diversificada, onde 

muitas vezes as ciências isoladas não conseguem mais solucionar, primar-se-á por uma 

análise interdisciplinar, especialmente no que tange ao Direito e à Psicologia, pois “em 

um sistema axiologicamente aberto como o nosso, especialmente no âmbito das 

intrincadas relações familiares, o simples recurso a dogmática jurídica de nada no 

adiantaria sem as contribuições da psicologia (...) e de outros ramos das ciências 

sociais”35. 

2.1 A família na atualidade brasileira: instrumento de desenvolvimento subjetivo em 

processo de socialização 

Antecedendo a própria existência do Homo sapiens e manifestando-se de diversas 

maneiras no reino animal e em grupos taxonômicos, há doutrinadores que acastelam que 

a família não passa de uma relação biológica, pautada em aspectos instintivos, ao passo 

que outros asseguram se tratar de um constructo cultural, onde aspectos econômicos e 
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socioculturais prevalecem. No entanto, documentos revelam que a incidência de 

infanticídio, abandono e maus tratos no período da infância ratificam uma ausência de 

predisposição biológica ao cuidado parental.36 A partir destas evidências, entende-se aqui 

que o sentido de família não limita-se a aspectos biológicos, devendo ser “entendida a 

partir de três traços centrais – convivência, parentesco e cuidado parental – e com duas 

funções adaptativas potenciais – como unidade reprodutiva e como componente de rede 

social”.37 

Assim, como menor parte do sistema, a célula mater da sociedade é fortemente 

alcançada pela cultura, inclusive levando a entender que “(...) as trocas intersubjetivas na 

família não podem ser vistas isoladamente. As mudanças que ocorrem no mundo afetam 

a dinâmica familiar como um todo e, de forma particular, cada família conforme sua 

composição, história e pertencimento social”38. Nesse sentido, para se compreender a 

instituição familiar é necessário que a contextualize no meio, entendendo melhor suas 

implicações, políticas, econômicas e sociais, pois aquelas serão reflexos das mazelas e 

bonanças que estão ao seu redor. A esse respeito, compartilha-se do seguinte 

entendimento: 

Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na 

transmissão da cultura. Se as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e 

dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio são com ela 

disputados por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira educação, 

na repressão dos instintos, na aquisição da língua acertadamente chamada 

materna. 

(...) 

Ela estabelece desse modo, entre as gerações, uma continuidade psíquica cuja 

causalidade é de ordem mental.39 

Sendo assim, é manifesta a interpretação de que a família é um resultado cultural 

há diversas configurações familiares. Apesar de todos os animais, tanto racionais quanto 

irracionais, possuírem um núcleo familiar, apenas o homem tem a cultura como invólucro 
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natural. Para que se compreenda o funcionamento de uma família deve-se, 

primordialmente, observar seu contexto social para, só assim alcançar as suas 

particularidades. De acordo com o pensamento lacaniano, define-se que “(...) a família 

humana é uma instituição. A análise psicológica deve adaptar-se a essa estrutura 

complexa e nada tem a fazer com tentativas filosóficas que tenham por objetivo reduzir a 

família humana seja a um fato biológico, seja a um elemento teórico da sociedade.”40 A 

partir deste entendimento, é possível perceber que: 

Nesse contexto, fica claro que o conceito de família reveste-se de alta 

significação psicológica, jurídica e social, impondo-nos um cuidado redobrado 

em sua delimitação teórica, a fim de não corrermos o risco de cair no lugar-

comum da retórica vazia ou no exacerbado tecnicismo desprovido de 

aplicabilidade prática.41 

Apreendida como uma realização cultural, nem sempre pôde-se observar 

categoricamente a inserção de uma batalha em defesa da família, valorizando-a sobretudo 

como fonte constitutiva dos sujeitos. Por muito tempo a família era campo onde o Estado 

não penetrava, protegida por um terreno em que o Direito não conseguia alcançar. A 

compreensão da instituição familiar como lugar de formação subjetiva e respeito aos seus 

integrantes nem sempre foi proeminente no Brasil. Por muito tempo, cabia ao pai a 

decisão do caminho a ser percorrido por seus filhos, os quais nada poderiam fazer sem a 

permissão do pater.42 Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada em 1988, significativas alterações foram externalizadas, alterando o olhar 

social e jurídico em relação a então célula mater, a qual passou a apresentar-se sob uma 

nova perspectiva, sendo reconhecida como base da sociedade e detentora de especial 

proteção estatal. A esse respeito, ratifica-se que: 

Atualmente, o conceito de família tem sofrido mudanças significativas nos 

estudos do Direito brasileiro. Aspectos antes não concebidos, hoje estão sendo 

observados dentro deste novo contexto. A família moderna tem tomado formas 

diferenciadas, abraçado personagens que a priori não eram socialmente 

benquistos e essas transformações transem consigo a necessidade de um olhar 

mais cuidadoso das ciências humanas, como é o caso do Direito e da 

Psicologia, buscando resguardar e promover a saúde social. 

Essas transformações só foram possíveis em um momento posterior a 

Constituição Federal de 1988. A partir da promulgação da Carta Magna, o 

Direito de Família deixou de ser matéria pertencente unicamente ao campo do 
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direito privado e passou a fazer parte de uma preocupação do Estado, tendo-se 

a oportunidade de inserir no contexto familiar garantias antes não cogitadas. 

Com isso, princípios como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana 

foram colocados como regra também no interior dos lares brasileiros, 

promovendo um ambiente de igualdade, manifestação de vontade e respeito 

entre os seus membros.43 

Faz mister também ressaltar que a família brasileira atravessou mudanças 

significativas em sua formação e funcionalidade. Os papeis das mulheres dos homens e 

dos filhos sofreram e sofrem alterações constantes, promovendo, algumas vezes, uma 

curiosa inversão de valores se comparados a tempos passados. Com o crescimento 

industrial e a veemente inserção do capitalismo, questões econômicas e financeiras 

tornaram-se preocupação de todos os integrantes da família, levando-os a unir-se e 

trabalhar em prol de um crescimento comum. A mulher deixou a passividade do lar e 

inseriu-se no campo de trabalho alterando significativamente a composição familiar, 

especialmente no que tange ao número de filhos desejados. Como resultado deste novo 

cenário, direitos foram necessariamente modificados, inclusive colocando homens e 

mulheres em situação de igualdade.44 

Juntamente a estas transformações vieram as novos arranjos familiares, os quais 

invadiram a sociedade, impondo a sua presença e o seu respeito. As famílias 

monoparentais, homoafetivas ou reconstruídas são apenas exemplos desses novos 

modelos. No entanto, ao lado destas significativas modificações, surgiram conflitos 

familiares antes não observados, com os quais a sociedade teve que aprender a lidar. No 

que tange a este assunto, pode-se destacar que: 

Todas essas transformações geraram novos e complexos conflitos entre os 

casais, pais e filhos, madrasta, padrasto, enteados, enfim, entre os membros 

dessas novas famílias que hoje se apresentam. São conflitos que exigem muito 

cuidado visto que envolvem relações de sentimentos, laços sangüíneos [sic] e 

afetivos que, apesar do momento de conflito, continuam. São relações que, por 

envolverem sentimentos de amor, ódio, raiva ou afeto, por envolverem filhos 
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e todas as reponsabilidades morais advindas da existência de filhos, continuam, 

perduram no tempo – são relações continuadas.45 

Porém, a título de esclarecimento, cientifica-se que, no presente trabalho, optou-se 

por tratar o termo “família” no singular, bem como “Direito de Família”, em vez de 

“Direito das Famílias”, como é exposto por alguns doutrinadores. De tal modo, acredita-

se que a expressão “Direito de Família” é mais adequada, pois o direito é um só, apesar 

da diversidade de formas com que a instituição familiar tem se manifestado no contexto 

atual brasileiro, tratando-se portanto de uma expressão generalista, a qual pode assumir 

contornos variados sem perder a sua essência. Registra-se também que não se trata de um 

apego infértil à reminiscências hoje questionáveis, nem de uma preferência retórica 

pessoal da autora, mas, assim como não se pode pluralizar o sentido do “amor”, acredita-

se que a família é uma só, em termos de análise, sendo a utilização do termo em seu plural 

um desprestígio a esse núcleo essencial da sociedade e de proteção às pessoas. Se usarmos 

o termo “amores” estaríamos retirando o força dessa relevante palavra, se usarmos a 

expressão “famílias” estaríamos fazendo o mesmo. 

Diante do exposto, não há como permitir à família a possibilidade de esquivar-se 

do seu efetivo papel social, o qual possui grandeza e autoridade na formação dos sujeitos. 

Apesar do fato de atravessar caminhos pedregosos não ser necessariamente sinônimo de 

fracasso46, o Estado, como promotor do bem-estar social, deve sempre estar atento às 

demandas emergentes no interior dos lares brasileiros a fim garantir um desenvolvimento 

familiar pleno a cada um de seus cidadãos, bem como direito sucessórios e 

previdenciários. Por esse motivo, as ciências sociais, jurídicas e da saúde não podem 

omitir-se, em nenhum momento, de seu importante papel na defesa e manutenção da 

família brasileira, resguardando e restaurando esta vital instituição. É bem verdade que 

atualmente há diversas configurações familiares, mas o fato é que, seja qual for o caminho 

percorrido, a família, ou a falta dela, será sempre pedra angular na construção do ser. 
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2.2 As relações de parentesco 

 “A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas um fato cultural. 

Embora a coabitação sexual, de que possa resultar gravidez, seja fonte de 

responsabilidade civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de uma decisão 

espontânea.”47 Neste pequeno trecho de seu trabalho, João Baptista Villela apresenta, no 

campo das ideias, como a relação paterno-filial deveria se revelar em sua forma mais pura 

e genuína. O autor traz em seu texto o que se espera deste vínculo, que, conforme o 

entendimento exposto, não é gestado no útero, mas no coração daqueles que o compõem, 

inclusive dos filhos. De acordo com tal entendimento, a paternidade e/ou a maternidade 

só existe a partir de uma escolha livre e autêntica, a qual inicia-se com o desejo e inexistirá 

se não balizada pelo reconhecimento. 

Ao longo de todo o desenvolvimento do Direito, incluindo o momento presente, 

pode-se observar mudanças que buscam regular e proteger a vida em sociedade, 

respeitando os princípios e valores referentes a cada contexto histórico. No Direito Civil 

brasileiro, base da discussão aqui explorada, têm-se registros de que desde a Constituição 

Política do Império do Brasil de 1824 apontava-se a necessidade da elaboração de um 

Código Civil, o qual foi promulgado pela primeira vez apenas em 1916. Por sua vez, este 

apresentou normas que hoje, em sua maioria, encontram-se obsoletas, inclusive ferindo 

princípios e valores atualmente contemplados. Caracterizado pelo domínio político das 

elites agrárias, o instrumento jurídico vigente em 1916 apresentava-se de forma liberal 

quanto à manifestação da autonomia privada, ao passo que era extremamente conservador 

quando o assunto era família.48 

À época da referida lei, apenas as famílias gestadas a partir do casamento eram 

aceitas pela sociedade, afastando o reconhecimento de diversas relações que fugiam a 

esse modelo até então único. Esta forma discriminatória de olhar os laços familiares 

desamparava, por exemplo, aqueles considerados como filhos ilegítimos, os quais não 

tinham o vínculo de parentesco devidamente registrado, tornando-se sujeitos socialmente 
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marginalizados. Oriundo do Direito Canônico, este era o modelo estabelecido pelo Estado 

no projeto de lei elaborado por Clovis Beviláqua, o qual poupava-se em reconhecer 

direitos em sua plenitude.49 

No entanto, as ordinárias mudanças culturais resultaram em correspondentes 

alterações legislativas, especialmente com o advento da Constituição Federal brasileira 

de 1988, alvitrando à família um novo entendimento. Com isso, o legislador reconheceu 

juridicamente alguns vínculos até então rechaçados pela sociedade, regulando direitos 

pessoais e patrimoniais antes não cogitados. No que tange aos direitos pessoais, ordenou 

e/ou reordenou questões originárias do casamento e da união estável, bem como àquelas 

concernentes ao parentesco, onde dar-se ênfase aqui à filiação. Quanto aos direitos 

patrimoniais, instituiu-se normas ao regime de bens entre os cônjuges, alimentos, bens de 

família, dentre outras que vieram a regular as necessárias relações de ordem econômica, 

inevitavelmente presentes neste meio social.50 

Partindo deste entendimento, objetiva-se, neste momento, compreender como o 

Direito de Família tem percebido as relações de parentesco na atual realidade brasileira e 

sobre quais argumentos as têm fundamentado. Para tanto, registra-se inicialmente que 

apesar de algumas espécies deste instituto já se fazerem presente desde o Código Civil de 

1916, onde o art. 332 estabelecia que “o parentesco é legitimo, ou ilegítimo, segundo 

procede, ou não de casamento; natural, ou civil, conforme resultar de consanguinidade, 

ou adoção”51, a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 passaram a não 

fazer mais esta distinção, abraçando, além dos tipos já existentes, outras formas de 

parentesco, os quais foram igualmente reconhecidos,52 destacando-se aqui aqueles 

cingidos pela afetividade. 

Despontando tal entendimento, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 

estabelece, de maneira geral, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

                                                           
49 GAGLIANO, Paulo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de 

Família. 7. ed. rev. e atual. de acordo com o novo CPC. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 6 v. p. 68. 

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

Família. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 30. 

51 BRASIL. Lei nº 3.071: Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Congresso Nacional, 

1º de janeiro de 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 

10 dez. 2018. online. 

52 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de Direito Civil: 

Direito de Família. 43. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 2 v. p. 456. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.071-1916?OpenDocument


36 
 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

No que tange especificamente à criança, ao adolescente e ao jovem, a referida Carta 

Magna, em seu artigo 227, atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir 

direitos, assegurando, no § 6º, que “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”. Desta forma, a Lei Maior acolhe os filhos até então 

considerados ilegítimos, igualando-os em direitos e obrigações àqueles gestados no seio 

do matrimônio. 

Partindo do juízo de que há plena igualdade entre os filhos, o Código Civil de 2002 

prescreveu que as relações de parentesco se estabelecem em uma linha imaginária que se 

divide em linha de parentesco reta/direta e linha de parentesco colateral/transversal. A 

primeira delas, a linha de parentesco reta/direta, encontra respaldo no art. 1.591 do 

referido documento, o qual aponta que “são parentes em linha reta as pessoas que estão 

umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes”. O vínculo aqui 

previsto deve caminhar sempre por uma linha reta, seja em direção aos antepassados ou 

às gerações posteriores, pouco importando o sentido, sendo portanto uma linha infinita 

de parentesco.53 Ainda no que diz respeito à linha de parentesco reta/direta, faz-se menção 

ao vínculo entre um cônjuge ou companheiro e os familiares do outro. Apesar de inexistir 

relação de parentesco entre os consortes, os parentes de um passam a ter graus de 

afinidade com os parentes do outro, assim como ordena o art. 1.595 do Código Civil: 

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 

vínculo da afinidade. 

§ 1º O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 

aos irmãos do cônjuge ou companheiro. 

§ 2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento 

ou da união estável. 

Especificamente no que tange ao parentesco por afinidade, chama-se a atenção ao 

que prevê o Projeto de Lei 470/2013, intitulado por Estatuto das Famílias. Idealizado pela 

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) e elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM), o projeto foi apresentado ao Senado Federal com o objetivo de 

“reunir, em um documento jurídico único, todas as normas relacionadas com o Direito 
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das Famílias, permitindo tornar a Justiça mais ágil e conectada com a realidade familiar 

brasileira”54. No entanto, considera-se aqui que o referido projeto revelou-se em excesso 

no que diz respeito a relação entre padrasto ou madrasta e seus referidos enteados, 

determinando, como regra, que “os enteados e o padrasto ou madrasta vinculam-se em 

parentesco por afinidade” (Art. 71) e que “o cônjuge ou companheiro pode compartilhar 

da autoridade parental em relação aos enteados, sem prejuízo do exercício da autoridade 

parental dos pais” (Art. 70).55 

Porém, entende-se neste trabalho que o posto pelo citado projeto de lei pode ser um 

tanto quanto perigoso, tendo em vista que o afeto entre padrasto ou madrasta e seus 

enteados não pode ser considerado uma regra. O fato de estabelecer um relacionamento 

amoroso com alguém não deve acarretar automaticamente uma obrigação parental, pois 

esta deve ser pautada em elementos como a afetividade, o desejo e a posse de estado de 

filho, razões que darão ensejo a paternidade socioafetiva, assuntos estes que serão 

debatido posteriormente. Ressalta-se ainda que, a depender da idade, o pretenso filho 

também deverá ser ouvido, revelando a sua vontade ou não, de ter no(a) companheiro(a) 

de seu(sua) genitor(a) a figura de um(a) pai/mãe. Como se não bastasse, o Estatuto das 

Famílias prevê ainda que “na dissolução do casamento ou da união estável assegura-se ao 

padrasto ou à madrasta o direito de convivência com os enteados, salvo se contrariar o 

melhor interesse destes” (Art. 72), bem como autoriza que “pode o enteado pleitear do 

padrasto ou madrasta alimentos em caráter complementar aos devidos por seus pais” (Art. 

74)56. 

Já a segunda linha de parentesco, a linha de parentesco colateral/transversal, é 

estabelecida através do art. 1.592 do Código Civil, o qual determina que “são parentes 

em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só 

tronco, sem descenderem umas das outras”. Nesse sentido, pode-se dizer que os parentes 

colaterais ou transversais não descendem diretamente uns dos outros, sendo ligados 

apenas por um tronco comum em ancestralidade. Como exemplo, pode-se citar os irmãos 
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que, possuindo no mínimo um mesmo ascendente, são parentes colaterais de segundo 

grau, pois “conta-se um grau de você para o ascendente comum e outro grau deste para 

o seu irmão, totalizando, consequentemente, dois graus de parentesco”.57 

Assim, entende-se que os graus de parentescos, contados a partir das gerações, 

podem ser inseridos na linha de parentesco reta ou colateral, dependendo do vínculo entre 

as partes. O art. 1.594 do Código Civil instrui como deve ser feita a contagem dos graus 

de ligação entre os parentes, afirmando que “contam-se, na linha reta, os graus de 

parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo 

de um dos parentes até o ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente”. 

Com base no estudo das linhas de parentesco, pode-se determinar o vínculo familiar 

estabelecido, bem como os direitos e deveres que deste resultam, revelando, por exemplo, 

efeitos sucessórios, patrimoniais e/ou previdenciários à serem instituídos entre 

gerações.58 

Atualmente, o Código Civil afirma em seu art. 1.593 que “o parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. No entanto, ao não 

especificar o que de fato seria “outra origem”, o legislador deixa, a cargo do aplicador do 

direito, a tarefa de perceber as demandas sociais e, a partir destas, apreciar o caso 

concreto. Com isso, possibilita interpretações diversas, autorizando, inclusive, que além 

das relações de parentescos próprias da consanguinidade e da adoção, as quais já eram 

reconhecidas em 1916, também sejam pautadas aquelas construídas pela afetividade, 

designada como paternidade e/ou maternidade socioafetiva, bem como as provenientes 

de reprodução assistida,59 sendo as duas últimas regulamentas pelo Provimento nº. 

63/2017 do Conselho Nacional de Justiça. 

Entre o estipulado pelo citado provimento do CNJ, é pertinente também chamar à 

discussão a questão da multiparentalidade disposta no artigo 14 do documento. O 

Supremo Tribunal Federal - STF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, já teve a 

oportunidade de tratar da questão da multiparentalidade, negando provimento ao Recurso 
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Extraordinário nº. 898.060 – SC e propondo a fixação da seguinte tese para aplicação a 

casos semelhantes: “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”60.     

É com base neste juízo que este trabalho será desenvolvido, de modo a analisar as 

interpretações de multiparentalidade realizadas com base no artigo 1.593 do Código Civil 

de 2002, retratando e especificando seus conceitos, semelhanças e diferenças a fim de 

compreender a matéria dentro do atual contexto brasileiro. Ainda a título introdutório, 

sublinha-se que, conforme os artigos 1.609 e 1.610 do Código Civil, o vínculo de 

parentesco, seja ele de qual tipo for, é irrevogável e jamais limitar-se-á apenas aos pais, 

estendendo-se plenamente a todos os parentes. Esta observação é de extrema importância 

quando se trata de deveres e direitos, como os decorrentes de questões de guarda, 

convivência e alimentos, e também de matéria sucessória, gerando direitos e obrigações 

recíprocas, que são próprias da relação paterno-filial.61 

2.2.1 Parentesco natural ou por consanguinidade 

Dentre as espécies de parentescos apresentados no Código Civil têm-se, em 

primeiro lugar, mas não mais importante, o parentesco natural ou por consanguinidade. 

Como o próprio nome revela, trata-se de vínculo natural e biológico gerado entre pessoas 

de uma mesma família, onde o sangue rege a relação com sua inexorável maestria. Desta 

forma, o parentesco natural ou por consanguinidade é aquele pautado em laços de sangue, 

os quais podem ser precisamente provados a partir do teste de DNA, não sendo portanto 

passíveis de dúvidas.62 

Descendentes de um mesmo tronco ancestral, o parentesco natural ou por 

consanguinidade pode revelar-se tanto através do elo estabelecido pela linha de 
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parentesco reta/direta como daquele oriundo da linha de parentesco colateral/transversal 

até o quarto grau. Sendo assim, consideram-se parentes naturais ou por consanguinidade 

não somente os ascendentes e/ou descendentes, mas também todos aqueles cujo vínculo 

consanguíneo se revela, respeitando sempre os limites jurídicos acima especificados.63 

Atualmente, não há mais sentido em diferenciar a origem dos filhos, se gestados em 

relações matrimoniais ou extramatrimoniais. Juridicamente, todos serão igualmente 

considerados, devendo este entendimento ser plenamente estendido aos olhares morais e 

éticos postos ao meio social. No entanto, o artigo 1.597 do Código Civil traz em seu texto 

a presunção de filiação daqueles concebidos na constância do casamento “I - nascidos 

cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - 

nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, 

separação judicial, nulidade e anulação do casamento”. Estabelecendo precisamente o 

período gestacional, o referido dispositivo vem tratar, com bases biológicas de 

reprodução natural, acerca do parentesco por consanguinidade, revelando peculiaridades 

que somente à este se presume. 

2.2.2 Parentesco civil ou de outra origem 

Ao lado do parentesco natural ou por consanguinidade, o artigo 1.593 do Código 

Civil de 2002 – em respeito ao artigo 227, §6º, da Constituição Federal de 1988, o qual 

prima pela dignidade da pessoa humana –, traz em seu texto a possibilidade não apenas 

da igualdade de filiação, como também do reconhecimento do parentesco civil ou de outra 

origem, o qual, por sua vez, tem como escopo o desejo de retratar fielmente a filiação 

consanguínea, imitando a natureza a partir de uma ficção jurídica. Assim, o Direito abre 

espaço para a criação de um novo vínculo familiar, não apenas entre pai(s) e filho(s), mas 

entre todos os envolvidos naquela relação de parentesco.64 

No entanto, é importante lembrar que nem sempre este foi o retrato da paternidade 

no Brasil. Designados como legítimos ou ilegítimos, filhos foram categorizados e tratados 

como diferentes, deixando transparecer um cenário de completa desigualdade e injustiça. 
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Além da inadequada divisão feita entre os filhos consanguíneos, apenas a adoção era 

aceita como possibilidade de filiação não natural, resquícios estes ainda herdados do 

Direito Romano. Ao apresentar aspectos históricos do referido artigo do CC/2002, Regina 

Beatriz Tavares da Silva expõe que: 

O texto original do projeto, mantido inicialmente pela Câmara dos Deputados, 

dispunha que ‘o parentesco é legítimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não, 

de casamento; natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade, ou 

adoção’. Foi posteriormente emendado pelo Senado Federal, suprimindo-se a 

distinção entre o parentesco legítimo e o ilegítimo. Na Câmara, em fase final 

de tramitação, foi substituída a expressão ‘ou adoção’ por ‘ou outra origem’.65 

Com a substituição da expressão “ou adoção” por “ou outra origem” abriu-se um 

leque de possibilidades jurídicas a respeito do reconhecimento da paternidade não 

biológica, regulamentando, muitas vezes, o que já se apresentava na prática. Como 

exemplo, podem-se citar situações popularmente denominadas por “adoção à brasileira”, 

onde, tendo ciência de que se trata de filho de outrem, registra-se como seu o filho alheio, 

infringindo o devido processo de adoção, pois, apesar da nomenclatura utilizada, esta não 

se tratava de uma espécie de adoção prevista no Código Civil, sendo “paternidade 

socioafetiva” a expressão mais correta.66 Diante do exposto, cita-se, em rol 

exemplificativo, as espécies de parentesco civil ou de outra origem, quais sejam: adoção, 

reprodução assistida heteróloga e paternidade e/ou maternidade socioafetiva. 

2.2.2.1 Parentesco por adoção 

A adoção, reconhecida desde o Código Civil de 1916, passou a não mais ser 

distinguida da filiação natural, cabendo aquela todos os direito e deveres proeminentes de 

uma relação paterno-filial balizada pela consanguinidade, inclusive no que tange a sua 

irrevogabilidade. Afastou-se portanto qualquer tipo de discriminação que um dia pôde 

existir, transformando adotante(s) e adotado(s) apenas e simplesmente em pai(s) e 

filho(s), dispensado vocativos e/ou classificações insistentemente utilizadas em tempos 
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de outrora e que, por sua própria definição, trazia consigo características pejorativas.67 

Sendo assim, “pai e filho adotivo são parentes civis; a relação jurídica que os vincula é 

produto exclusivo da lei, que procura imitar a natureza (Cód. Civil, art. 1.596).”68 

A partir de um processo judicial culminado em sentença transitada em julgado, 

estabelece-se a criação de uma nova relação entre pessoas antes desconhecidas, às quais 

passam a ser, respectivamente, pai(s) e filho(s). A adoção, uma vez reconhecida, desliga 

o adotado do vínculo de parentesco consanguíneo até então existente com a família de 

origem, salvo aqueles referentes a impedimentos matrimoniais. Este cenário prima pela 

inserção do adotado à nova família, estendendo-se também aos demais parentes de linha 

reta e/ou de linha colateral até quarto grau, bem como os por afinidade, infligindo todos 

os direitos e deveres relativos a relação parental.69 

Ao se tratar de adoção, é importante destacar ainda que há princípios que norteia 

este instituto, esclarecendo e preservando importantes questões que não podem deixar de 

serem observadas. Dentre estas, sublinha-se o previsto no artigo 43 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o qual prevê que “a adoção será deferida quando apresentar reais 

vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. O referido dispositivo vem 

tratar acerca do princípio do melhor interesse da criança, o qual, munido de incontestável 

deferência, traz ao processo uma preocupação não apenas juscivilista, mas sobretudo de 

interesse geral, cujo a ordem pública prevalece. Nesse sentido, a adoção deixa de ser uma 

relação meramente contratual, como era em 1916, e passa a ser regida pelo Poder Público, 

o qual ditará as regras e fiscalizará seus atos. 

2.2.2.2 Parentesco por reprodução assistida heteróloga 

Por todo o período em que o Código Civil de 1916 esteve vigente, a adoção era a 

única forma de parentesco civil permitida. Com o advento do Código Civil de 2002, as 

relações de parentesco receberam outro tratamento, passando-se a admitir que “o 
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parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” (Art. 

1.593). Ao final do texto legal supracitado, o legislador, sem entrar em detalhes, abre 

margens para o reconhecimento de tipos de parentescos não consanguíneos, entre os quais 

pode-se elencar a reprodução assistida heteróloga70. A esse respeito, o Enunciado n. 103 

do Conselho de Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, em 2002, reza 

que: 

O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco civil 

além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há́ 

também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de 

reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não 

contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, 

fundada na posse do estado de filho. 

A realização do desejo da paternidade e/ou maternidade nem sempre é possível 

pelas vias naturais, seja por problemas relacionados à infertilidade de um dos consortes, 

por precaução a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas ou 

simplesmente por se tratar de casais homossexuais. Diante de tais empecilhos, pessoas 

buscam a expertise médica a fim de alcançar soluções capazes de atender tal demanda, 

realizando, assim, o seu projeto parental.71 Para tanto, é imprescindível que se observe 

adequadamente a técnica, vestindo-se dos devidos cuidados, inclusive quanto a 

procedimentos proibidos no Brasil, como bem alerta Regina Beatriz Tavares da Silva em 

trecho de sua tese de pós-doutoramento exposto a seguir: 

Claro deve estar que na PMA ou RA são utilizados dois componentes 

genéticos, um de uma pessoa do sexo masculino (espermatozoides), e outro de 

uma pessoa do sexo feminino (óvulo), não se confundindo com a clonagem 

reprodutiva humana, em que recorre a apenas um componente genético, 

proveniente do sexo masculino ou feminino.72 

Ainda com relação a técnica, a referida autora enfatiza que a reprodução assistida 

heteróloga poderá ser realizada através de dois métodos distintos. O primeiro deles é a 
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reprodução in vivo, na qual introduz-se o material genético masculino no útero da mulher 

fértil, aguardando que a própria natureza se encarregue em realizar a fecundação. No 

segundo método, designado por reprodução in vitro, une-se óvulo e espermatozoide em 

um proveta, fora do corpo da mulher, introduzindo-se nesta o material já fecundado, 

pronto para uma possível nidação.73       

A reprodução assistida é sistematizada pelo Conselho Federal de Medicina 

Resolução nº 2.168/2017, que não mais exige, como faziam resoluções anteriores, a 

esterilidade para a realização do procedimento, a qual, portanto, passou a ser facultativa, 

bastando a autorização do cônjuge ou do companheiro, a qual embora não tenha forma 

expressa em lei, conforme se verifica no inciso V do art. 1.597 do Código Civil, 

recomenda-se que seja escrita. Assim, a Resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal 

de Medicina “adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida 

– sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios 

éticos e bioéticos”74. 

No entanto, o Direito por muitos tempo hesitou em regulamentar a técnica de 

reprodução assistida heteróloga, deixando esta importante missão a cargo dos Conselhos 

de Medicina. Envolvendo questões de bioética, biogenética e direitos fundamentais, a 

técnica de reprodução assistida é atualmente regulamentada pelo Provimento nº. 63/2017 

do Conselho Nacional de Justiça, o qual apresenta minuciosamente quais diretrizes devem 

ser adotadas ao caso concreto. Dentre essas, destaca-se que o registro poderá ser feito de 

forma extrajudicial, mediante apresentação de documentos relacionados no art. 17 do 

referido diploma, cabendo também a realização por casais homossexuais. Nos casos de 

gestação por substituição, não constará no registro o nome da parturiente e nas hipóteses 

de reprodução assistida post mortem, além dos documentos elencados no referido 

dispositivo, deverá ser apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou 
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falecida para uso do material biológico preservado, devendo este ser lavrado por 

instrumento público ou particular com firma reconhecida. 

Outro ponto importante a ser debatido acerca da reprodução assistida heteróloga diz 

respeito ao previsto no artigo 8º do Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional de 

Justiça, o qual prevê que “o oficial de registro civil das pessoas naturais não poderá exigir 

a identificação do doador de material genético como condição para a lavratura do registro 

de nascimento de criança gerada mediante técnica de reprodução assistida”. Aqui, abre-

se campo para um diálogo entre ética, Direito e as novas tecnologias médicas. Em defesa 

à memória ou ascendência familiar, Regina Beatriz Tavares da Silva, cuja tese de pós-

doutoramento versa especificamente sobre reprodução assistida, defende que a decisão 

do Provimento nº. 63/2017 do CNJ foi infeliz ao não permitir a quebra do sigilo do 

anonimato do doador, como permitia o Provimento anterior n º. 52/2016, já que a 

Reprodução Assistida deve ter em vista como premissa principal a proteção dos direitos 

da personalidade do ser humano gerado nessas condições, entre os quais está sua 

integridade psíquica, que pode ser gravemente violada se não puder saber quem é seu 

ascendente biológico, antes da proteção dos interesses dos outros “atores” dessa técnica: 

doador e donatário, sempre com a ressalva da inexistência de vínculo jurídico entre o 

ascendente biológico e o filho gerado artificialmente, como observa essa doutrinadora.75 

2.2.2.3 Parentesco socioafetivo 

Após a breve discussão desenvolvida anteriormente, adentrar-se-á no tema central 

do presente trabalho, iniciando o debate acerca do parentesco socioafetivo, o qual, de 

acordo com a doutrina, também é amparado pelo artigo 1.593 do Código Civil no 

momento em que este faz referência ao parentesco de “outra origem”. Entendendo que o 

afeto é elemento constituinte das relações de parentesco, seja esta de qual tipo for, 

defende-se aqui que o reconhecimento do vínculo parental baseado unicamente na 
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afetividade é sim merecedor de guarida, pois o elo socioafetivo não é menos importante 

que o biológico.76 

Atualmente regulamentado pelo Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional de 

Justiça, o parentesco socioafetivo ou, preliminarmente, a paternidade socioafetiva, sofreu 

consideráveis alterações, inclusive na forma de seu reconhecimento. Antes do citado 

documento, este tipo específico de parentesco só poderia ser autorizado mediante 

processo judicial, no qual se analisava minunciosamente cada caso concreto. Após a 

referida lei, a paternidade socioafetiva pode se dar por simples registro voluntário junto 

ao ofício de registro civil das pessoas naturais. Outro detalhe importante sobre a matéria 

aqui debatida repousa naquilo que diz respeito a multiparentalidade, hoje permitida 

quando se trata de paternidade socioafetiva. Conforme o art. 14 do provimento, “o 

reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado 

de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de duas mães no 

campo FILIAÇÃO no assento de nascimento.” 

Fundamentada na posse de estado de filho, a parentalidade socioafetiva produz 

efeitos pessoais e patrimoniais, assim como estabelece direitos e deveres recíprocos. 

Gerada no afeto, na convivência e na aparência de efetiva relação filial, a paternidade 

sociafetiva equipara-se totalmente aos demais tipos de parentesco, inclusive no que diz 

respeito a sua irrevogabilidade. Essas e outras questões acerca do tema serão melhor 

desenvolvidas no decorrer desta obra, trabalhando, conceituando e especificando este tipo 

de parentesco, o qual é balizado em uma escolha recíproca de amor.77 
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3 A PATERNIDADE/MATERNIDADE SOCIOAFETIVA E O EXERCÍCIO DA 

MULTIPARENTALIDADE: UMA ABORDAGEM AXIOLÓGICA DO AFETO 

COMO VALOR JURÍDICO E FORMADOR DO NÚCLEO FAMILIAR 

O afeto ou o ódio mudam a face da justiça. 

(Blaise Pascal) 

No capítulo anterior, ao tratar da família e dos possíveis tipos de parentescos 

abraçados pelo Direito brasileiro, concebeu-se uma breve explanação do que seria, a 

grosso modo, o parentesco socioafetivo. Sendo este o tema central da presente obra, ao 

lado da multiparentalidade, adentrar-se-á, a partir de agora, em um minucioso trabalho a 

fim de conceituar o que de fato seriam estes institutos e quais são os aspectos sociais, 

psicológicos e jurídicos que os respaldam no Direito brasileiro. Para alcançar tais 

objetivos, pretende-se identificar o que caracteriza os institutos da paternidade 

socioafetiva e da multiparentalidade e quais são as fontes jurídicas que os fundamentam 

no Brasil. 

A discussão acerca da parentalidade socioafetiva iniciou-se na década de 70 com o 

trabalho pioneiro de João Baptista Villela, intitulado por “Desbiologização da 

paternidade”, o qual foi publicado na Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais - BH, em maio 1979. Desde desta obra “já se sustentava que a 

relação de parentalidade residia antes no amor e no serviço, que na procriação, 

desvinculando o exercício das funções paterna e materna do critério biológico, 

valorizando o afeto como valor jurídico e vetor das relações familiares”.78 

Comungando com tal entendimento, acredita-se aqui que a relação paterno-filial 

deve sim ser balizada por sentimentos sublimes e que, antes de ser analisada sob a 
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perspectiva jurídica e racional, precisa ser considerada como uma afinidade terna, onde o 

amor e o bem querer são colocados em primeiro lugar. Desta forma, este tipo de relação 

é, antes de tudo, um vínculo de afeto, seja qual for o elo de parentesco que caracterize a 

base de sua formação. Os filhos do coração nem sempre carregam em sua identidade a 

carga genética de seus pais e nem foram necessariamente unidos a estes pelos laços da 

adoção, vínculo de parentesco jurídico protegido pelo Direito Civil desde 1916, mas 

trazem consigo um dos sentimentos mais nobres: o afeto inestimável por aqueles que 

chamam de pai ou de mãe.79 

3.1 O afeto como valor jurídico e formador do núcleo familiar 

O psiquismo humano é munido de complexidades arquitetadas também a partir das 

experiências, sendo estas elementos constitutivos dos sujeitos. Neste sentido, pode-se 

dizer que “muitos dos nossos atuais problemas têm raiz no passado, justamente em nossa 

formação familiar, o que condiciona, inclusive, as nossas futuras tessituras afetivas”80. É 

cogente a afirmação de que a família é alicerce, sendo princípio do desenvolvimento 

humano em todas as esferas, sejam estas físicas, biológicas, cognitivas, psicológicas, 

emocionais, sociais, dentre outras. As relações familiares nada mais são que modelos 

iniciais de comportamento, os quais, respeitando as devidas proporções, serão 

reproduzidos por toda a vida. No que tange a este tema, entende-se que: 

Desde Freud, família e, em especial, a relação mãe-filho, têm aparecido como 

referencial explicativo para o desenvolvimento emocional da criança. A 

descoberta de que os anos iniciais de vida são cruciais para o desenvolvimento 

emocional posterior focalizou a família como o locus potencialmente produtor 

de pessoas saudáveis, emocionalmente estáveis, felizes e equilibradas, ou 

como núcleo gerador de inseguranças, desequilíbrios e toda sorte de desvios 

de comportamento.81 

É na experiência de ser com o outro que os sujeitos se constituem, formando a sua 

identidade pessoal e oferecendo sentido à existência. Apropriando-se subjetivamente do 

mundo que lhe é posto e imposto, de uma realidade objetiva comum, tornam-se, de fato, 
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membros da sociedade em que vivem.82 Neste sentido, tem-se a família como a principal 

responsável pelo processo de socialização, sendo uma instituição social e histórica 

caracterizada por “trocas intersubjetivas através das quais saberes, sentimentos, emoções 

e significados são veiculados”83. É na célula mater da sociedade que se apreendem 

princípios, regras e valores mais elementares, transmitindo saberes, hábitos e 

conhecimentos, sendo portanto o berço da educação. Sem retirar sua magnitude, também 

pode ser considerada campo fértil ao exercício da herança adquirida através dos costumes 

e da cultura, fazendo do ser em formação um verdadeiro integrante social.84 

Nesse diapasão, estudos revelam que apesar da composição psicobiológica inerente 

à formação humana, é bem verdade que o meio apresenta-se como significativo 

influenciador na percepção do mundo individual, levando a crer que “a espacialidade 

vivida é inseparável dos sentidos e da sensação, e de nossa experiência das qualidades 

emergem modos particulares de ser-no-mundo.”85 Ou seja, apesar de cada um 

desenvolver uma compreensão particular e apresentar reações ímpares, a família cumpre 

forte influência na constituição de seus integrantes, inclusive sugerindo que, ao lado da 

violência externa, “as práticas educativas parentais ineficazes seriam os primeiros 

determinantes do comportamento antissocial”86. 

Intitulado pela psicanálise como “verdes anos”, o período referente à primeira 

infância – primeiros dois anos de vida – é determinante no desenvolvimento da “forma 

mentis” dos sujeitos – caráter, inteligência, atitude, personalidade, etc. –, inclusive no 

tocante ao surgimento de possíveis psicopatologias. É também nesse espaço de tempo que 

se experiência as primeiras relações com outros seres humanos, bem como se pode 

estabelecer vínculos afetivos preliminares, os quais sempre serão munidos de linguagem, 

sinais e significados. Através de todo esse processo, dá-se aqui destaque à importância 

                                                           
82 BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 174. 

83 SZYMANSKI, Heloisa. A família como um locus educacional: perspectiva para um trabalho 

psicoeducacional. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. v. 81. n. 197. mês jan/abr. p. 14-25. 

Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional, 2000. p. 16. 

84 Ibdem. p. 16. 

85 SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo: Cengage Learning, 
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dos pais, haja vista a significativa influência que estes impõem ao desenvolvimento de 

seus descendentes, sejam estes consanguíneos ou de outra origem.87 

Uma vez compreendido que o Direito de Família, apesar de privado, é 

veementemente encoberto pelo manto do Direito Público, tendo no Estado a sua real 

guarida, pode-se também declarar que a família é campo fértil da sociedade, sendo, como 

em todos os outros espaços sociais, um ambiente ambivalente de afetos e desafetos. Em 

regra, a maioria das pessoas já tiveram a oportunidade de vivenciar grandes momentos de 

felicidade no interior de seus lares, mas não se pode olvidar de que este também pode ser 

lugar de traumas, frustrações, angustias e medos, fazendo deste, por vezes, um lugar não 

muito amistoso. É nessa mistura de sentimentos que nascem e crescem os sujeitos, 

construindo-se e reconstruindo-se em meio às experiências e, a depender do modo como 

estas aconteçam, projetando resultados positivos ou negativos sobre vidas inteiras.88 

Nesse sentido, assevera-se que é na família que “originam-se e desenvolvem-se 

hábitos, inclinações e sentimentos que decidirão um dia a sorte do indivíduo.”89 Assim, 

pode-se apreender que tudo aquilo vivenciado no seio familiar é elemento constituinte de 

cada um de seus membros e que a forma como os fatos são sentidos e percebidos irá 

interferir diretamente na formação psíquica deles. Com base neste entendimento, destaca-

se a importância do olhar sensível do Direito de Família, bem como de ciências afins, 

como a sociologia e a psicologia, às causas inerentes à família, seja qual for a sua gênese, 

garantindo direitos e obrigações a fim de amparar, resguarda, proteger e fortalecer esta 

complexa e singular instituição, “procurando neutralizar os elementos dissolventes, como 

o temor das responsabilidades, eis seu objetivo, nas escolas de direito e nos tribunais”90. 

Diante dos referenciais subsídios expostos acima, os quais aos poucos foram dando 

destaque a importantes elementos na formação dos sujeitos e das famílias brasileiras, o 

Direito abre espaço, a partir do último quarto do século XX, para se falar em afetividade 
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como vetor das relações pessoais. Uniões de todo gênero e parentescos não consanguíneos 

passaram a ser vistos com maior dignidade, ao passo que a igualdade e a liberdade 

ganhavam espaço dentro dos relacionamentos. As pessoas vestiram-se de alento seja para 

continuar em uma união ou sair desta definitivamente, construindo e reconstruindo seus 

vínculos a todo instante. O período foi marcado pela fragmentalidade, instabilidade e 

complexidade. Vivia-se uma peculiar modernidade, onde esses fatores disseminavam-se 

no meio social, ao passo que também influenciavam os relacionamentos familiares.91 A 

esse respeito, assinala-se que: 

É certo que a família é o primeiro agente socializador do ser humano. A falta 

de afeto e de amor gravará, para sempre, seu futuro. Outra não foi a intenção 

da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que firmou, no Sexto 

Princípio, que a criança precisa de amor e compreensão e, sempre que possível, 

será criada sob os cuidados e responsabilidades dos pais, num ambiente de 

afeto e segurança moral e material; e somente em circunstâncias excepcionais 

a criança será separada da mãe.92 

Ao tratar das relações interpessoais no contexto familiar e das necessidades sociais 

preliminares dos seres humanos, a Declaração Universal dos Direitos da Criança adjudica 

ao afeto uma posição de destaque. Interpretando tal posicionamento, pode-se entender, 

inclusive, que o afeto se sobrepõe a qualquer outro possível elo entre os integrantes de 

uma mesma família, sendo condição sine qua non para a efetiva existência desta. O 

sentido de procriação não se mistura ao de paternidade, sendo esta bem mais complexa. 

Ultrapassando quesitos meramente biológicos, a paternidade é uma escolha que se semeia 

no desejo de ser pai ou mãe, concretizando-se com a “adoção”, mesmo quando há 

consanguinidade. Para que isso ocorra plenamente, o afeto não pode ser retirado, levando 

a crer que “a paternidade afetiva deve existir sempre, tanto na família natural como na 

substituta”.93 A esse respeito, prescreve o citado documento em seu princípio VI: 

A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o 

amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um 

ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias 
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excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A 

sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente 

do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de 

subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou de outra 

espécie, para a manutenção dos filhos de famílias numerosas.94 

Outro ponto que confere extrema relevância está em saber diferenciar o amor do 

afeto, pois a confusão entre os dois vocábulos não pode mais ser consentida, apesar de, 

por vezes, haver certa semelhança. Na tentativa de descobrir a etimologia e conceituação 

do vocábulo “amor”, David E. Zimerman arrisca em dizer que “o termo ‘amor’ (...) possa 

proceder do prefixo latino a (ausência, ou exclusão de...) e de mors que, em latim, tem 

um significado ligado à ‘morte’”95. Sendo assim, pode-se apreender que o amor é a 

ausência dos sentimentos de morte, constituindo, portanto, fonte de vida, de alegria e de 

realização. Por outro lado, de acordo com a psicanalista Giselle Câmara Groeninga o afeto 

pode estar presente mesmo quando o sujeito entrar em contato com suas qualidades mais 

agressivas, pois estas também fazem parte da composição psíquica do ser humano. Sendo 

assim, o afeto irá reger momentos de amor e de desavenças, de vida e de morte, de alegrias 

e de tristezas, enraizando-se na discordância de opiniões, no desejo de separação ou 

simplesmente na corriqueira necessidade de impor limites e correções aos filhos. 

Entende-se, portanto, que a família é composta não somente pelo amor, mas por uma série 

de sentimentos que compõe o sentido amplo do afeto. A esse respeito, expõe a autora: 

A questão dos afetos merece ainda atenção especial, pois, talvez, pela 

resistência que tenhamos em reconhecer as qualidades agressivas, que todos 

nós possuímos, tendemos, no senso comum, e mesmo pela herança filosófica, 

a equiparar o amor ao afeto. Muitas vezes idealizando a família como reduto 

só de amor. Idealização que se quebra quando nos defrontamos com a violência 

dos conflitos familiares. A função da família está mais além do amor – está em 

possibilitar as vivências afetivas de forma segura, balizando amor e 

agressividade, inclusive para que as utilizemos como matéria-prima da 

empatia, capital social por excelência. Os afetos são o equivalente da energia 

psíquica, dos impulsos, dos desejos que afetam o organismo e se ligam a 

representações, a pessoas, objetos, significativos. Transformam-se em 
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sentimentos e dão um sentido às relações e, ainda, influenciam nossa forma de 

interpretar o mundo.96          

No entanto, é importante salientar que o princípio jurídico da afetividade não se 

confunde com o afeto como elemento subjetivo intrapsíquico. Enquanto este pode oscilar 

à medida que as relações forem se desenvolvendo, chegando inclusive a neutralizar-se ou 

tornar-se o que popularmente pode ser referido como um desafeto, a afetividade 

configura-se um dever juridicamente imposto aos pais, filhos e parentes entre si, ainda 

que os nobres sentimentos entre eles já tenham sido extintos. Portanto, faz mister ressaltar 

que o princípio da afetividade no direito de família só cessa com o perecimento da vida 

de uma das partes, sendo portanto um dever paterno-filial cuja amplitude se sobrepõe as 

paixões momentâneas.97 A esse respeito, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf 

assegura que: 

No campo da psicologia, o termo afetividade é utilizado para designar a 

suscetibilidade que o ser humano experimenta perante determinadas alterações 

que acontecem no mundo exterior ou em si próprio. Tem por constituinte 

fundamental um processo cambiante no âmbito das vivências do sujeito, em 

sua qualidade de experiências agradáveis ou desagradáveis. A afeição ligada à 

vinda de afeto é representada por um apego a alguém ou a alguma coisa, 

gerando carinho, saudade, confiança ou intimidade. Representa o termo 

perfeito para representar a ligação especial que existe entre duas pessoas. É, 

por conseguinte, um dos sentimentos que mais gera autoestima entre pessoas, 

principalmente as jovens e as idosas, pois induz à produção de oxitocina, 

hormônio que garante no organismo a sensação perene de bem-estar. Pode, 

ainda, ser definido como um conjunto de fenômenos psíquicos que se 

manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões acompanhados 

sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado 

ou desagrado, de alegria ou tristeza. Do ponto de vista da psicologia e da 

psicanálise, o afeto terá diversos entendimentos, tendo em vista a existência de 

diversas teorias e os enfoques na compreensão da natureza psíquica do ser 

humano. De um modo geral, o afeto pode ser compreendido como um aspecto 

subjetivo e intrínseco do ser humano que atribui significado e sentido à sua 

existência, que constrói o seu psiquismo a partir das relações com outros 

indivíduos.98 

Diante da explanação até aqui apresentada, pode-se concluir que é bem verdade que 

o afeto, em regra, é elemento constitutivo das famílias brasileiras. No entanto, é 

imprescindível não deixar-se ludibriar por uma visão romântica e irreal acerca da família, 
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onde a afetividade apresenta-se erroneamente como um antídoto ao ódio, à rivalidade e à 

violência. As complexas relações familiares trazem consigo aspectos reais e humanos, os 

quais são compostos por uma variedade de sentimentos, incluindo aqui os desafetos. Por 

esse motivo, ressalta-se a importância da vigilância do Estado junto às questões jurídicas 

que envolvem disputas parentais, bem como pedidos de adoção e/ou reconhecimento de 

paternidades socioafetivas, apartando das sentenças um possível equívoco. Nesse sentido, 

anui-se com o seguinte entendimento: 

Ao que parece, o afeto como elemento conformador da família está na moda. 

Estar inserido e ser reconhecido como parte de um núcleo familiar 

essencialmente afetivo é o rótulo que todos desejam. No entanto, o afeto na 

seara jurídica tem sido normalmente encarado de forma superficial, como um 

sentimento único, uma etiqueta de convivência, como uma qualidade ou um 

valor positivo que se busca alcançar. É visto como um produto do bem, um 

objetivo de consumo indispensável à configuração do núcleo familiar. 

Romanticamente é visto como a salvação do indivíduo dos efeitos nefastos da 

vida em sociedade na contemporaneidade. 

Essa visão inocente e singela do afeto serve à superficialidade do homem 

contemporâneo e apazigua a busca por soluções jurídicas diante da 

complexidade das relações familiares. Ora, a questão da afetividade deve, 

porém, ser analisada cum grano salis. É tempo de apresentar um enfrentamento 

crítico da visão romântica da família, fundada no amor e no afeto. A família 

tem sido apresentada tão somente no locus do afeto, o ambiente mais adequado 

para a promoção do ser humano. De fato, a família ainda é, como regra, o 

ambiente mais adequado para o desenvolvimento do ser humano, mas não por 

ser necessariamente um local de amor e de afeto. (...) Seguramente, há amor e 

afeto no âmbito familiar, mas não só; há também ódio, rivalidade e violência 

(física e moral).99 

Diante do que foi aqui exposto, pode-se concluir que o afeto é a base semântica da 

relações familiares, devendo, portanto, ser protegido pelo Direito como elemento capaz 

de gerar e consentir vínculos, desde que preenchidos outros requisitos que serão 

analisados neste trabalho. Seja qual for a premissa que os une, consanguínea ou de outra 

origem, o parentesco, para ser efetivo, deve sempre estar pautado no afeto, meio este 

verdadeiramente capaz de conceituar “família”. Sendo assim, não faria sentido que o 

Direito de Família não se posicionasse axiologicamente a respeito deste sentimento, o 

qual tem como principal função garantir a dignidade humana e a realização pessoal e 

subjetiva no interior dos lares brasileiros. 
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3.2 A paternidade/maternidade socioafetiva e os seus aspectos jurídicos na 

atualidade brasileira 

Ao longo de todo o liame jurídico, o termo paternidade percorreu múltiplos 

caminhos até chegar ao entendimento que hoje prevalece. Atravessou veredas nas quais, 

muitas vezes, foi confundido com o simples ato de procriação, retirando-lhe 

características hoje tão contempladas como, por exemplo, o amor, o afeto, o cuidado e a 

entre ajuda. Também diverso do que hoje se vivencia, o Direito Romano fundamentava a 

paternidade em valores religiosos, o que hoje não mais prevalece. A esse respeito, ratifica-

se o seguinte entendimento: 

Em Roma os descendentes eram ligados ao pater até o seu falecimento, não 

existindo emancipação antes deste fato. O alicerce familiar era pautado 

primordialmente na religião e na necessidade de honrar os antepassados 

através do culto doméstico, responsabilidade essa que se perpetuava de forma 

hereditária em cada linhagem. Esta autoridade iria sendo delegada ao sucessor, 

ou seja, ao filho varão, cuja ausência ensejaria o perecimento do núcleo. 

Entendendo estar a família romana ancorada sobretudo nos deveres religiosos, 

afirma-se que esta construía-se de forma diversa do que se observa no Brasil, 

onde é moderada pelo afeto, valor juridicamente considerado.100 

Ancorada na religião e nos deveres que desta advinham, a família romana primava 

por perpetuar o culto doméstico a fim de não permitir que a imagem de seus antepassados 

se esmaecesse. Nesse sentido, empregava-se o instituto da adoção em casos excepcionais, 

funcionando como um paliativo à ausência do filho varão. Já no que tange a realidade 

brasileira, a adoção, como explanado anteriormente, foi estabelecida pelo Código Civil 

de 1916, sendo a primeira forma de paternidade não consanguínea consagrada no Direito 

Brasileiro. Ao contrário do que ocorria à época de Justiniano, a celebração da adoção não 

precisaria ser pautada em explicações que não fossem catalogadas no desejo de ser 

pai/mãe, abrindo-se aqui caminhos para falar-se, ainda que de forma rudimentar, no 

princípio da afetividade.101 
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No Brasil, o princípio jurídico da afetividade ganhou uma ampla proporção no que 

tange ao sentido da família contemporânea, caracterizando, conforme o pensamento aqui 

prevalecente, todos os possíveis acordes familiares. Atualmente, pode ser considerado “o 

princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e 

na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou 

biológico”.102 Unindo-se a princípios constitucionais fundamentais como o da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III), da solidariedade (art. 3º, I), da convivência familiar (art. 

227) e da igualdade (art. 5º), busca valer-se da liberdade, sem deixar de asseverar 

responsabilidades.103 

No tocante ao enlace entre relação paterno-filial e princípio da afetividade, 

concorda-se aqui com as palavras de João Baptista Villela, entendendo que a adoção é 

elemento sine qua non ao pleno exercício da paternidade/maternidade, sendo este 

portanto um ato de afeição que se sobrepõe a consanguinidade e, por isso, devendo 

também a esta se fixar. Se não há adoção, não há paternidade e sim mera procriação. 

Atribui-se aqui, ao termo adoção, o sentido da escolha. Adotar é, sobretudo, optar pelo 

exercício do amor paterno-filial, o qual deve ser contínuo e incondicional. É abraçar todos 

os efeitos que esta relação naturalmente impõe – seja aquilo que projeta honra e alegria 

ou os infelizes resultados das corriqueiras pelejas diárias, das quais não se pode fugir –, 

pois relacionar-se é, em regra, uma vivência incansável de afetos e desafetos. Composta 

por seres munidos de subjetividades os elos que unem sujeitos não poderiam ser 

diferentes. Sendo assim, anui-se ao juízo exposto a seguir: 

A paternidade adotiva não é uma paternidade de segunda classe. Ao contrário: 

suplanta, em origem, a de procedência biológica, pelo seu maior teor de 

autodeterminação. Não será mesmo demais afirmar, tomadas em conta as 

grandes linhas evolutivas do direito de família, que a adoção prefigura a 

paternidade do futuro, por excelência enraizada no exercício da liberdade. 

Somente ao pai adotivo é dada a faculdade de um dia poder repetir aos seus 

filhos o que CRISTO disse aos seus apóstolos: ‘Não fostes vós que me 

escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós’. Suprema expressão da 

autonomia paterna, que liberta, gratifica e faz crescer quem a pode manifestar 

e quem a pode ouvir. Seja dito, a propósito, que o ideal da paternidade no Novo 

Testamento é sobretudo eletivo. O Antigo Testamento é, num certo sentido, o 

Gênesis e sua extensão: a formação do universo e a do povo de Israel. O seu 

Deus se revela, assim, por excelência, o Deus criador. Poderoso e distante. 

Forte e temido. Feito carne, assume a dor do mundo e se faz, de novo, pai. Não 

por dever ou direito de criação, mas por ato gratuito de amor. Eu diria que o 
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Antigo Testamento corresponde à proposta biológica de que falei. Não nos 

esqueçamos, contudo, de que não foi senão com a sua livre aceitação que o 

mundo conheceu a mais radical experiência de paternidade.104 

Nesse contexto, abre-se espaço para recordar a história vivenciada há mais de dois 

mil anos que uniu José e Jesus, a qual pode ser apresentada como exemplo de paternidade 

construída sobre o vínculo da escolha e da afetividade. Conforme o relato apresentado no 

Evangelho Segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25 – livro introduzido ao Novo 

Testamento da Bíblia, manual da religião cristã –, José recebeu Jesus como se seu filho 

fosse, desconsiderado, assim, a falta de elo consanguíneo entre os dois. De acordo com a 

narração exposta a seguir, José, prometido à Maria, mãe de Jesus, opta por assumir o filho 

que estava sendo gerado no ventre de sua noiva, mesmo tendo ciência de que, 

biologicamente, não havia liame algum. 

O anúncio a José. 18Eis qual foi a origem de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, 

estava prometida em casamento a José. Ora, antes de terem coabitado, achou-

se ela grávida por obra do Espírito Santo. 19José, seu esposo, que era um 

homem justo e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la 

secretamente. 20Tal era o projeto que concebera, mas eis que o Anjo do Senhor 

lhe apareceu em sonho e disse: ‘José, Filho de Davi, não temas receber em tua 

casa Maria, tua esposa: o que foi gerado nela provém do Espírito Santo, 21e ela 

dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu 

povo dos seus pecados’. 22Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor 

dissera pelo profeta: 23Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ao 

qual darão o nome de Emanuel, o que se traduz: ‘Deus conosco’. 24Ao 

despertar, José fez o que o Anjo do Senhor lhe prescrevera: acolheu em sua 

casa a sua esposa, 25mas não a conheceu até quando ela deu à luz um filho, ao 

qual ele deu o nome de Jesus.105 

Guiado por razões alheias a consanguinidade, José escolheu ser pai de Jesus, 

unindo-os enquanto família. Se contrário fosse, nenhum vínculo ligaria o nascituro ao 

futuro marido de Maria, estando este isento de qualquer responsabilidade. Esta não é a 

única história de filhos não naturais apresentada nas Sagradas Escrituras. Entre outros 

exemplos, pode-se citar também a história de Moisés no livro de Êxodo, onde no capítulo 

2, versículo 10, enfatiza-se que “quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, 
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a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: ‘Eu o tirei das águas’”. (grifo 

da autora)106 

É nesse contexto que almeja-se tratar especificamente acerca da paternidade 

socioafetiva. Considerada como paternidade de “outra origem” pelo art. 1.593 do Código 

Civil de 2002, a paternidade socioafetiva pauta-se principalmente na afetividade e no 

desejo de se fazer registrar aquilo que de fato já existe: a relação paterno-filial entre 

pretenso pai e filho. Partindo do pressuposto de que “o verdadeiro pai ou a verdadeira 

mãe serão aqueles que mais amarem a criança”107, pode-se assegurar que a paternidade 

socioafetiva, quando genuína, é o melhor lugar para aqueles que por ela são agraciados. 

Sobre o assunto, compartilha-se da seguinte ideia: 

Com base neste novo conceito de família, a doutrina e a jurisprudência vêm 

aceitando a chamada paternidade socioafetiva, a qual vem proteger a vontade 

daqueles que, unindo-se pelo amor, afeto, querer bem e cumplicidade, vivem 

uma relação de pai e filho, é o parentesco psicológico. Esta recente forma de 

tratar a paternidade dá razão à identificação do verdadeiro pai, considerando-

se a paternidade sob uma visão afetiva, um sentimento de afinidade mútuo. 

Esta verdade afetiva se caracteriza como aquela que melhor expõe o que ocorre 

na sociedade, devendo prevalecer sobre os liames biológicos, pois, em muitos 

casos, o vínculo genético entre dois indivíduos não assegura a existência do 

amor e do respeito necessários para o alcance da felicidade. O pai social é 

aquele que constrói uma relação com o filho baseada sobretudo, no amor, 

dedicação e carinhos constantes.108 

Ainda em relação à ideia apresentada no texto do art. 1.593 do Código Civil de 

2002, entende-se que este buscou contemplar, mesmo que implicitamente, o princípio da 

afetividade, afastando a possibilidade do Poder Judiciário ater-se unicamente à verdade 

real, natural ou biológica, tornando escasso qualquer tipo de discriminação e abrindo 

portas para a expressão da subjetividade. Sejam os filhos consanguíneos ou de outra 

origem, serão sempre abraçados pelo princípio jurídico da afetividade, o qual dará guarida 

a todos sem distinção. Nesse sentido, o princípio da afetividade revela-se a partir de 
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diversas formas, constituindo-se nas mais variadas dimensões. A esse respeito, Paulo 

Lôbo explica que: 

A doutrina jurídica brasileira tem vislumbrado aplicação do princípio da 

afetividade em variadas situações do direito de família, nas dimensões: a) da 

solidariedade e da cooperação; b) da concepção eudemonista; c) da 

funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade de seus 

membros; d) do redirecionamento dos papéis masculino e feminino e da 

relação entre legalidade e subjetividade; e) dos efeitos jurídicos da reprodução 

humana medicamente assistida; f) da colisão de direitos fundamentais; g) da 

primazia do estado de filiação, independente da origem biológica ou não 

biológica.109 (grifo da autora) 

Nesse sentido, pode-se dizer que a paternidade socioafetiva pauta-se 

primordialmente no princípio da afetividade e na livre escolha subjetiva, a qual, a 

depender da idade do(a) pretenso(a) filho(a), poderá ser recíproca, pois a paternidade 

socioafetiva pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após a maioridade.110 No 

entanto, alicerçada sobre a afinidade, este tipo de paternidade não deverá possuir nenhum 

vínculo biológico, estando o(a) pai/mãe socioafetivo plenamente ciente disto, sob pena 

de ser considerado uma fraude. Como exemplo, pode-se citar os casos que envolvem 

padrastos ou madrastas, os quais, uma vez aproximando-se dos(as) filhos(as) do(a) 

companheiro(a) e participando efetivamente de seus cuidados e educação, como se seus 

fossem, sente a necessidade de oficializar a paternidade/maternidade que de fato já 

existente.111 Nas palavras de Regina Beatriz Tavares da Silva, entende-se que: 

Um dos requisitos dessa paternidade socioafetiva é a inexistência de vício de 

consentimento. Isto é, o homem que registra o filho como seu deve ter 

consciência de que se trata de filho alheio. Esse homem não pode ter sido 

enganado pela mulher. Não pode ter feito o registro por erro ou por dolo da 

mulher.112 
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É bem verdade que nobres sentimentos fazem parte da arte dos relacionamentos, 

unindo pessoas sob as mais diversas configurações. No entanto, não seria o simples e 

corriqueiro afeto por alguém o único e suficiente elemento garantidor de formação, 

consolidação e reconhecimento da instituição familiar. Atualmente, aguerrida contra a 

discriminação e dispensando qualquer tratamento preconceituoso ou que, porventura, 

firam princípios jurídicos basilares – destacando-se aqui o princípio da dignidade da 

pessoa humana –, a família brasileira deve atender a requisitos mínimos que a 

caracterizam e a diferenciam de outros vínculos ordinários. Sendo assim, é fundamental 

que se apreenda o seguinte entendimento:  

A partir de então, afetividade, estabilidade e ostensibilidade, mesmo na 

ausência de formalidade, passaram a ser consideradas pelos doutrinadores os 

elementos caracterizadores da família contemporânea, em que seus integrantes 

se apresentam pública, contínua e duradouramente como família, e dessa forma 

são vistos pela sociedade, excluídos os relacionamentos casuais, tendo o afeto 

por fundamento e finalidade dessa entidade familiar, equivale dizer, 

atribuindo-se valor jurídico ao afeto.113 

Diante do expresso juízo reproduzido acima, sublinha-se que, ao lado da 

afetividade, a estabilidade e a ostensibilidade caracterizam a família contemporânea. Esta, 

portanto, passa a ser pautada na verdadeira comunhão de vidas, evidenciando a união sob 

laços de solidariedade. A função da família distancia-se cada vez mais de questões 

patrimoniais, religiosas ou procracionais, mudando o curso de velhos paradigmas. Assim, 

passou-se a perceber que “a realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência 

e solidariedade, é a função básica da família de nossa época”114. Acreditando nisso Kate 

Standley afirma que “the right to family life is not an absolute right, but a qualified 

right”115, ou seja, o direito à vida familiar não é absoluto, mas qualificado. 

É com esse juízo e magnitude social que a paternidade socioafetiva deve ser 

abrigada. Construída a partir de uma estreita afinidade estre as partes, este tipo de relação 

paterno-filial deverá pautar-se na livre escolha consciente, respeitando regras, princípios 
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e valores juridicamente relevantes. Para tanto, ressalta-se a necessidade da paternidade 

socioafetiva encaixar-se à “função, na qual se insere a construção do amor paterno-filial 

cuja base é o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, cultural e social da pessoa 

em formação”116 Não há como ser pai/mãe apenas em momentos de afeto e alegria, pois 

a paternidade, uma vez reconhecida, gera responsabilidades ininterruptas, as quais não se 

pode subtrair, pois, conforme notou Antoine de Saint-Exupéry no livro “O Pequeno 

Príncipe", “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.”117 A esse 

respeito, Luiz Edson Fachin expõe que: 

A verdade socioafetiva pode até nascer de indícios, mas toma expressão na 

prova; nem sempre se apresenta desde o nascimento. Revela o pai que ao filho 

empresta o nome, e que mais do que isso o trata publicamente nessa qualidade, 

sendo reconhecido como tal no ambiente social; o pai que ao dar de comer 

expõe o foro íntimo da paternidade, proclamada visceralmente em todos os 

momentos, inclusive naqueles em que toma conta do boletim e da lição de casa. 

É o pai de emoções e sentimentos, e é o filho do olhar embevecido que reflete 

aqueles sentimentos. Outro pai, nova família.118 

Desta forma, é certo que a paternidade/maternidade socioafetiva nasce 

paulatinamente através de um convívio pessoal regulado pela convivência interpessoal, 

sem olvidar das responsabilidades que por elas são geradas. Sem passar por longos nove 

meses de gestação ou pelo devido processo legal de adoção, os motivos que dão origem 

à parentalidade aqui analisada, fazendo com que pessoas se unam voluntariamente em um 

mesmo laço familiar, são diversos e difíceis de descrever. Na prática, são seres que, por 

algum motivo, afastaram-se da convivência diária com seus pais, ou com apenas um 

deles, e, à beira do desamparo emocional que faz a falta de um pai ou de uma mãe, 

especialmente na infância, encontram, por força do afeto, uma nova chance de chamar 

alguém por este nobre e valioso vocativo: “pai/mãe”.119 

Todavia, é função do Direito lutar pelo bem-estar de todos, regulando e impondo 

limites aos fatos sociais. No que tange a paternidade/maternidade socioafetiva, é 

importante sublinhar que juridicamente o afeto não pode ser considerado elemento 
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suficiente para o seu reconhecimento. Para que este aconteça, é necessário que haja, além 

da afetividade e da inexistência de vício de consentimento, a posse de estado de filiação 

– ou Teoria da Posse de Estado de Filho –, a qual caracteriza-se quando, na clareza dos 

acontecimentos, há o gozo do status de filho. Para que isto ocorra, pouco importa a 

existência de consanguinidade, sendo, porém, imprescindível que se comprove dois 

elementos, quais sejam: o trato e a fama. A esse respeito, Regina Beatriz Tavares da Silva 

prescreve que: “Outro requisito da paternidade socioafetiva é que o pai trate o filho como 

seu, de modo a assim ser havido em sociedade. As expressões latinas são tractatus e 

reputatio, que equivalem à posse do estado de filho, situação de fato em que o filho é 

tratado e havido socialmente como tal”.120 

Também em harmonia com tal entendimento, o Enunciado n. 519, devidamente 

aprovado na V Jornada de Direito Civil, ao tratar do reconhecimento da 

paternidade/maternidade sociofetiva, dispõe que: “Art. 1.593. 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”. Sendo assim, é na publicitação da relação paterno-filial que 

prioritariamente se pauta a parentalidade socioafetiva, sendo imprescindível “que o pai 

trate o filho como seu, de modo a assim ser havido em sociedade”.121 

Por fim, para encerrar a definição de paternidade/maternidade socioafetiva 

enquanto instituto jurídico, abre-se espaço para apresentar críticas à falta de 

regulamentação específica acerca do tema no Direito brasileiro. Apesar de expressamente 

reconhecida pela doutrina desde meados dos anos de 1970 com o trabalho pioneiro de 

João Baptista Villela intitulada por “Desbiologização da Paternidade”122 – já apresentado 

neste trabalho –, como também na jurisprudência, considera-se aqui que este tipo de 

paternidade/maternidade, assim como acontece com os casos que envolvem reprodução 
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assistida heteróloga, ainda não foi designadamente abraçada pelo Poder Legislativo, 

como desejaria a presente autora. 

Também ao contrário do que se esperava, desde 2013 alguns estados brasileiros 

passaram a autorizar o reconhecimento extrajudicial da paternidade/maternidade 

socioafetiva. Provimentos emitidos por Corregedorias Gerais de Justiça ligadas dos 

Tribunais de Justiça de alguns estados ganharam voz no que tange a formalização deste 

tipo de relação, possibilitando que estas sejam efetivadas diretamente junto aos Cartórios 

de Registro de Pessoas Naturais. Como exemplos, pode-se citar: o Provimento nº 

009/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco – pioneiro nesta 

matéria –, o qual resolve, em seu artigo 1º, “autorizar o reconhecimento espontâneo da 

paternidade socioafetiva de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade 

estabelecida, perante os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais no âmbito do 

estado de Pernambuco”123; o Provimento nº 15/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Ceará – estado onde se desenvolveu a presente pesquisa –, o qual resolve, em 

seu artigo 1º, “autorizar o reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva de 

pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, perante os Oficiais 

de Registro Civil das Pessoas Naturais no âmbito do Estado do Ceará”124; o Provimento 

nº 21/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, o qual resolve, em 

seu artigo 1º, “autorizar o reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva de 

pessoas maiores de dezoito anos que já se acharem registradas sem paternidade 

estabelecida, perante o oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do 

Maranhão” (grifo da autora)125; o Provimento nº 11/2014, da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual resolve, em seu artigo 1º, “autorizar, no âmbito 

do Estado de Santa Catarina, o reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva 

perante os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais da pessoa que já se achar 
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registrada sem paternidade estabelecida”126; o Provimento nº 234/2014, da Corregedoria 

Geral de Justiça do Amazonas, o qual resolve, em seu artigo 1º, “autorizar o 

reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva de filhos registrados sem 

paternidade estabelecida, perante os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Estado do Amazonas”127; e, como último exemplo, mas não menos importante, optou-se 

por citar o Provimento nº 149/2017, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul, o qual resolve, em seu artigo 1º, que “fica autorizado o reconhecimento 

espontâneo da paternidade socioafetiva de pessoas que já se acharem registradas sem 

paternidade estabelecida perante os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais no 

âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul”128. 

Neste mesmo sentido, em 2016 o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Min. 

Luiz Fux, negou provimento ao Recurso Extraordinário nº. 898.060 – SC, entendendo 

que tanto a paternidade, biológica como a afetiva estariam em igual grau de hierarquia, 

considerando ambas como “parentalidade presuntiva”. Com isso, fixou-se a tese de que: 

“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”129 Uma vez proferido este acordão, abriu-se margem para 

falar também a respeito do reconhecimento concomitante da paternidade/maternidade 

socioafetiva com a biológica, e não mais apenas na prevalência de uma delas, 

caracterizando a multiparentalidade, instituto este a ser analisado posteriormente. 

Diante de expressivas manifestações das Corregedorias Gerais de Justiça, bem 

como do significativo RE nº. 898.060, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão 

pertencente ao Conselho Nacional de Justiça, a fim de regular a paternidade/maternidade 

socioafetiva e uniformizar o método para reconhece-la, optando pela primazia do 
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procedimento extrajudicial, editou o Provimento nº. 63, documento que a princípio 

justificou o interesse a escrever este trabalho e que, por sua vez, resolve, em seu artigo 

10, que “o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de 

pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas 

naturais.”130, tendo como principais fundamentos legais o art. 1º, III, da CF/88; o art. 226 

da CF/88; o art. 227, caput e §6º, da CF/88; o próprio art. 1.593 do CC/02; o art. 1.596 

do CC/02 e o art. 42 do ECA.  

Apesar do antigo ditado popular garantir que “pai é aquele quem cria”, a ideia de 

reconhecer a paternidade/maternidade socioafetiva por vias extrajudiciais, sem uma 

análise técnica pormenorizada, parece um tanto audaciosa. É bem verdade que, em se 

tratando de filhos naturais este é o procedimento utilizado. No entanto, é importante 

ressaltar que apesar da paternidade/maternidade socioafetiva ser uma relação pautada na 

escolha, gera deveres irrevogáveis, os quais não podem sofrer consequências de eleições 

equivocadas, pois, como bem lembrou Regina Beatriz Tavares da Silva e Washington de 

Barros Monteiro,  

Não é incomum que um homem, ao estar ligado por vínculo de afeto a uma 

mulher, registre, como seu, filho de outro homem, case-se com essa mulher ou 

viva em união estável com ela, criando e educando o filho alheio como se fosse 

seu. E também não é incomum que esse homem venha a separar-se dessa 

mulher. Nada incomum é que esse mesmo homem, arrependido do que fez, de 

ter registrado, como pai, filho que não é seu, já́ que o afeto terminou pela mãe 

desse filho, queira também deixar de ser pai.131 

A partir deste entendimento, assegura-se que conceituar a paternidade/maternidade 

socioafetiva é, sobretudo, refletir sobre a essência da relação paterno-filial, pois, 

independentemente de sua origem, esta deve construir-se no afeto e na entre ajuda, 

envolvendo as partes em um movimento de solidariedade e de adoção, onde, junto à posse 

de estado de filho, possa proporcionar a verdadeira experiência de sua função. Sendo 

assim, interpreta-se que o Direito, juntamente com outras ciências, não pode abster-se em 

dar a devida proteção, analisando detalhadamente cada ponto esculpido nestas relações, 

sem abrir mão de sua responsabilidade enquanto promotor do bem estar social. 
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3.3 Multiparentalidade: conceito e análise 

Diante do que fora explorado no item anterior, momento em que buscou-se 

identificar o que caracteriza a paternidade/maternidade socioafetiva e quais são as fontes 

jurídicas que a fundamenta no Brasil, passar-se-á então a analisar a multiparentalidade, 

instituto considerado no Recurso Extraordinário nº. 898.060 – SC do Supremo Tribunal 

Federal - STF e ratificado pelo art. 14 do Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tanto, pretende-se, neste tópico, investigar se o acolhimento da 

multiparetalidade, a qual possibilita o reconhecimento da paternidade/maternidade 

socioafetiva simultaneamente à biológica, apresenta fundamentos jurídicos sustentáveis, 

especialmente no tocante ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

A priori, tendo em vista que optou-se por não destacar todos os princípios regentes 

do Direito de Família em um só tópico, apresentando-os conforme surgisse a necessidade, 

acredita-se que, neste momento, se faz importante conceituar, com mais propriedade, o 

que de fato seria o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, norma 

jurídica que tem iluminado as investigações de paternidade, bem como o instituto da 

paternidade/maternidade socioafetiva, o qual, ao lado da multiparentalidade, configura 

tema central deste trabalho. A esse respeito, Paulo Lôbo apresenta suas considerações 

acerca deste assunto, destacando a figura do menor junto à sociedade brasileira. Lê-se 

então que:  

O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o 

adolescente, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança – 

deve ter seus interesses tratados como prioridade, pelo Estado, pela sociedade 

e pela família, tanto na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe 

digam respeito, notadamente nas relações familiares, como pessoa em 

desenvolvimento e dotada de dignidade. Em verdade ocorreu uma completa 

inversão de prioridades, nas relações entre pais e filhos, seja na convivência 

familiar, seja nos casos de situações de conflito, como nas separações de casais. 

O pátrio poder existia em função do pai; já o poder familiar existe em função 

e no interesse do filho. Nas separações dos pais o interesse do filho era 

secundário ou irrelevante; hoje, qualquer decisão deve ser tomada 

considerando seu melhor interesse. O princípio parte da concepção de ser a 

criança e o adolescente como sujeitos de direitos, como pessoas em condições 

peculiar de desenvolvimento, e não como mero objeto de intervenção jurídica 

e social quando em situação irregular, como ocorria com a legislação anterior 

sobre os ‘menores’. Nele se reconhece o valor intrínseco e prospectivo das 
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futuras gerações, como exigência ética de realização de vida digna para 

todos.132 

Partindo do conceito apresentado acima pelo doutrinador, afiança-se que, 

atualmente, à criança foi auferido lugar de destaque na construção social, poupando-a da 

irrelevância com que era tratada no passado. Em gerações anteriores, têm-se registros de 

que aos menores era atribuído a categoria de adultos em miniatura, tratando-os com a 

mesma forma e rigor com que eram tratados os que já tinham alcançado a maioridade. 

Sendo assim, a infância tratava-se apenas de um período de passagem que antecedia a 

vida adulta, não sendo garantindo nenhum desvelo aos que ela atravessavam. Ao contrario 

deste cenário, a criança brasileira tem hoje um lugar de destaque em meio ao grupo social 

em que convive, sendo protagonista de sua própria história. Ao fazer uma análise 

comparativa da criança atuante de agora com a de tempos de outrora, Clarice Cohn afirma 

que: 

A criança atuante é aquela que tem um papel ativo na constituição das relações 

sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na incorporação de 

papéis e comportamentos sociais. Reconhecê-lo é assumir que ela não é um 

‘adulto em miniatura’, ou alguém que treina para a vida adulta. É entender que, 

onde quer que esteja, ela interage ativamente com os adultos e as outras 

crianças, com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos papéis que 

assume e de suas relações.133 

Também em busca de expressar estas mudanças sociais em relação a infância, 

Valerio Pocar e Paola Ronfani, na obra intitulada por “La famiglia e il diritto”, optam por 

utilizar desenhos a fim de ilustrar o papel da criança nas relações familiares. No que tange 

aos dias hodiernos, os autores defendem que a família tem se estruturado em formato 

estelar, onde prima-se pela formação de vínculos de igualdade entre os parentes, 

auferindo às crianças lugar de destaque no centro da figura. Desta forma, o menor interage 

igualmente com os seus genitores, estejam estes amparados no vínculo biológico ou 

social, em conjunto ou separadamente, inclusive nos momentos de crises e separações 

conjugais.134 

                                                           
132 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 4. ed. De acordo com a Emenda Constitucional 66/2010. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 75. 

133 COHN, Clarice. Antropologia da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. p. 20. 
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No concernente ao estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente encontra principal fundamento no artigo 227 

da Constituição Federal de 1988, onde atribuiu-se como dever da família, da sociedade e 

do Estado garantir à criança, ao adolescente e ao jovem direitos considerados como 

essenciais à devida formação física, psíquica e social dos sujeitos, revelando, portanto, o 

seu caráter preferencial. Neste sentido, ao exprimir direitos direcionados aos menores, a 

Carta Magna fundamenta o princípio por ora debatido, dedicando-lhe proeminência 

jurídica. Assim pode-se ler no texto legal: 

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.135 

No tocante à Convenção sobre os Direitos da Criança ou Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança – Lei Maior destinada às crianças de todo o mundo –, adotada 

em Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e oficializada como 

lei internacional no ano seguinte, inclusive no Brasil, ficou acordado, conforme artigo 3, 

1, que “Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou 

privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o melhor interesse da criança”136. 

(grifo da autora) Nesse sentido, impõe-se responsabilidades aos que possuem o dever de 

proteção e cuidado ao menor, incluindo o Estado, os pais, os tutores e os demais 

responsáveis, especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde dos que atravessam 

o período pueril. 

Sublinhando a importância do princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente no contexto brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/1990) ratifica, em seu artigo 4º, o que fora prescrito anteriormente pela 

Constituição Federal de 1988 em relação às garantias prioritariamente destinadas aos 
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menores, exibindo, em seu parágrafo único, o que se compreende por “garantia de 

prioridade”. Entendendo ser as crianças sujeitos em formação e, por isso, carentes de uma 

atenção particularizada, o referido documento também enfatiza, em seu artigo 6º, que “na 

interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”. Em análise ao 

primeiro artigo referido neste parágrafo, pode-se ler que: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.137 

Em análise ao que fora aqui apresentado, apreende-se que o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente prima, sobretudo, pelo bem-estar daqueles que 

vivenciam a infância, atribuindo a ambos os pais e/ou responsáveis, conforme o artigo 18 

da Convenção sobre os Direitos da Criança, o dever de conferir tal prerrogativa ao infante. 

Sendo assim, o princípio não se trata de mera recomendação ética ou social, mas de 

diretriz a ser obrigatoriamente seguida como base determinante da relação da criança ou 

do adolescente com os seus pais, com a sua família, com a sociedade e com o Estado. A 

criança não é mero objeto cuja manipulação pode ser feita em qualquer ordem e apartada 

do olhar jurídico. Pelo contrário, a população infanto-juvenil deve “deixar de ser tratada 

como objeto passivo, passando a ser, como os adultos, titular de direitos juridicamente 

protegidos”138. 

Tendo garantido os aspectos introdutórios referentes a este item, adentrar-se-á 

propriamente no estudo da multiparentalidade, buscando conceituar e analisar a sua 

vigência no direito brasileiro. De acordo com o previamente exposto, o instituto foi 

                                                           
137 BRASIL. Lei nº. 8.069: Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Congresso Nacional, 1990. 
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138 PEREIRA, Tânia da Silva. O princípio do “melhor interesse da criança”: da teoria à prática. Revista 

Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, n. 6, p. 31-49, jul./set., 2000. p. 36.  
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reconhecido em 2016 através do Recurso Extraordinário nº. 898.060 – SC julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF e ratificado no ano posterior por meio do art. 14 do 

Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o estabelecido 

na fixação de tese para aplicação a casos semelhantes apresentada no referido RE, a 

decisão foi tomada, sobretudo, com base no princípio da igualdade entre os filhos (2) e 

da dignidade da pessoa humana (4), sendo este considerado como sobreprincípio (3), bem 

como no direito à busca da felicidade (6), implícito no art. 1º, III, da Constituição Federal 

de 1988. Neste diapasão, o RE ora analisado negou provimento ao pedido, fixando a 

seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “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”.139 

(grifo da autora) 

Já no que diz respeito ao texto apresentado pelo Provimento nº. 63/2017 do 

Conselho Nacional de Justiça, foi estabelecido, no artigo 14, que “o reconhecimento da 

paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma 

unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de duas mães no campo 

FILIAÇÃO no assento de nascimento”.140 Isto posto, o documento também abre 

margem à multiparentalidade, possibilitando o seu reconhecimento por mera declaração 

administrativa. Não obstante, o artigo 11 do referido provimento já havia preconizado tal 

cenário, estabelecendo em seu § 3º que “constarão do termo, além dos dados do 

requerente, os dados do campo FILIAÇÃO e do filho que constam no registro, 

devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este 

seja menor.”141 (grifo da autora) 

Desta feita, de acordo com os instrumentos jurídicos apresentados acima, passou-

se a admitir o reconhecimento extrajudicial unilateral da multiparentalidade como uma 

conduta ordinariamente aceitável, bastando, para tanto, que haja a ação volitiva do(a) 
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pretenso(a) pai(mãe) de afeto e a autorização do(a) pai(mãe) biológico, bem como 

também o consentimento do pretenso filho nos casos em que este for maior de 12 anos. 

Diante do acordo livremente firmado entre as partes envolvidas, caberá ao oficial de 

registro civil das pessoas naturais lavrar o novo registro, salvo nos casos em que houver 

suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a 

configuração do estado de posse de filho, segundo o artigo 12 do Provimento nº. 63/2017 

– CNJ.142 Para tanto, não foi estabelecido nenhuma ordem de constituição destas 

paternidades, sendo irrelevante se, já tendo um pai e/ou uma mãe biológicos, fosse 

acrescentado ao registro civil do menor mais um pai e/ou mais uma mãe socioafetivo(a), 

ou o inverso. Nas palavras de estudiosos da área, lê-se que: 

Dessa forma, se a criança tiver pai e mãe registrais (por exemplo, biológicos), 

poderá ser feito o reconhecimento extrajudicial da parentalidade desde que 

ambos os pais biológicos concordem. E a mesma regra vale caso o filho tenha 

como pai, no registro, um pai socioafetivo e a mãe biológica, e o pai biológico 

queira proceder ao reconhecimento posteriormente, devendo ser colhida a 

anuência dos pais constantes no registro.
143

 

No entanto, ao ler tais documentos, surgiu, nesta reflexão, dúvidas às quais não se 

encontrou respostas suficientes. Primeiramente, não se pode compreender o porquê que 

a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão pertencente ao Conselho Nacional de Justiça, 

ao elaborar o artigo 14 do Provimento 63/2017, estabeleceu que o reconhecimento da 

paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma 

unilateral. Quais diretrizes serão então utilizadas a fim de nortear o operador do Direito 

para efetuar o registro de dois pais ou de duas mães em detrimento do outro “lado”? Seria 

a regra de quem chegar primeiro, ou o termo “unilateral” refere-se apenas que, havendo 

o requerimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, deverá permanecer no 

registro o nome de, no mínimo, um dos genitores previamente acostado no registro de 

nascimento? E, sendo a primeira opção, o que fazer nos casos em que, sendo os pais 

registrais solteiros ou divorciados, optarem por constituir casamento ou união estável com 
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outras pessoas, quem terá prioridade a pôr o nome no registro civil do enteado, o padrasto 

ou a madrasta? Em que fundamento jurídico esta norma se acastela? 

Continuando a leitura, mais questionamentos foram se revelando como, por 

exemplo, o fato de o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade 

socioafetiva perante os ofícios de registro civil das pessoas naturais não permitir o registro 

de mais de dois pais e de duas mães. Mas por que dois? Por que não três, quatro, ou mais? 

Quais pesquisas e estudos foram feitos a fim de chegar-se à conclusão de que dois seria 

um número suficiente de pais e/ou de mães para então alcançar a tão sonhada felicidade? 

Caso os pais postos no registro civil unam-se em matrimonio ou união estável mais que 

duas ou três vezes, apenas ao primeiro padrasto ou madrasta seria permitido a função de 

pai ou mãe? Mais uma vez seria aplicada a regra de quem chegar primeiro? E havendo a 

separação, a quem será dada a guarda dos menores? Quem deve autorizar atos como 

viagens internacionais ou mesmo a emancipação voluntária? Todos? E se a maioria anuir 

com tal pleiteio e apenas um dos pais negar, o que deve prevalecer? Tendo ciência de que 

as relações paterno-filiais ocasionam direitos e deveres recíprocos, terá esse filho que 

prestar alimentos e amparar a todos esses pais na velhice, como fará tal obrigação com 

qualidade, tendo em vista possuir tantos genitores? Quais as vantagens, a partir da 

perspectiva do Direito, de se ter até dezesseis avós? Reiterando o questionamento 

anteriormente apresentado: em que fundamento jurídico esta norma se acastela? 

Estas e outras indagações foram se exibindo à medida que a presente autora 

analisava especificamente o artigo 14 do então Provimento 63/2017 do CNJ. Não há como 

visualizar benefícios na norma posta neste instrumento. Longe disso. O que se observa é 

um verdadeiro equívoco ao instituir que crianças e adolescentes – seres em formação 

física, psíquica e social –, possam obter em seu registro civil até dois homens no papel de 

pai e/ou até duas mulheres na figura de mãe, caracterizando o que essencialmente se 

entende por multiparentalidade. Por sua vez, este instituto se contrapõe à biparentalidade, 

a qual originariamente consiste em um modelo dual de parentalidade que “exigia que o 

indivíduo fosse registrado por um homem e uma mulher, ou seja, sempre duas pessoas, 

mas de sexos distintos”144. 
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Não há como negar que o modelo biparental é o que melhor imita a natureza, razão 

esta que norteia o Direito de Família. Também é proeminente que, conforme ventilado 

anteriormente, cabe à Ciência Jurídica o dever de acompanhar as demandas sociais, 

propondo, a reboque dos fatos, soluções capazes de atendê-las, teoria esta apresentada 

por Miguel Reale e que abre margem para se falar em multiparentalidade. No entanto, 

acredita-se e defende-se veementemente neste trabalho que à paternidade não cabe, como 

regra, alternativas que a afastasse sobremaneira de seu conceito biológico, devendo, 

portanto, ater-se ao conservadorismo jurídico no que tange a esta seara. Não se pode, 

simplesmente por se tratar de fato social, acolher a tudo sem antes prestar o devido exame 

crítico. É preciso atentar-se para os futuros resultados que este poderá causar pois, assim 

como roubar e matar são realidades existentes na sociedade à revelia do ordenamento 

jurídico, a multiparentalidade também tem se mostrado como tal. Ademais, observa-se 

que o consentimento presente na multiparentalidade não afasta a intolerância 

principiológica constitucional, tendo em vista que traficar drogas ilícitas também é 

munido de consentimento de quem vende e de quem compra, mas nem por isso supre o 

seu caráter de ilegalidade.      

Faz mister, porém, sublinhar que não se trata de uma análise preconceituosa e muito 

menos desprovida de fundamentos. Pelo contrário. A intensão neste momento é chamar 

atenção à correta hermenêutica de princípios constitucionais como, por exemplo, o da 

igualdade entre os filhos, o da dignidade humana e o do melhor interesse da criança e do 

adolescente, os quais parecem estar sendo utilizados de forma a privilegiar parte da 

sociedade em detrimento de sua verdade real. O princípio da igualdade entre os filhos, 

como dito anteriormente, eleva por completo qualquer tipo de filiação à simples categoria 

de FILHO, não sendo mais permitido qualquer discriminação, como se observava em 

tempos passados. Porém, entende-se aqui que este princípio deve ser analisado a partir da 

perspectiva do infante e não dos pais. A ideia é extinguir as diferenças e garantir efeitos 

patrimoniais e sucessórios a todos os filhos, parte hipossuficiente nesta relação, 

independentemente de sua origem. A compreensão de que pais biológicos e sociafetivos 

poderiam concomitantemente incluir-se no registro civil de pessoa natural é um 
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despautério totalmente desprovido de fundamentação jurídica. Se a natureza reservou que 

à prole caberia apenas um pai e uma mãe, é nisto que o Direito deve atinar-se. 

É bem verdade que o modelo de parentalidade que abraça a possibilidade de se 

registrar dois pais ou duas mães apresentou-se primeiramente com a adoção de pessoas 

por casais homoafetivos. No entanto, este assunto foge ao abordado no presente trabalho, 

pois, conforme o assentado por Christiano Cassettari, este tipo de adoção não fere à regra 

da biparentalidade, constituindo então o que nomeou-se por bipaternidade, quando 

exercida por dois homens, e a bimaternidade, quando por duas mulheres. Conforme o 

doutrinador, a multiparentalidade “pressupõe três ou mais pessoas no registro de 

nascimento como pais”.145 Isto pauta-se sobretudo na percepção de que, mesmo fugindo 

a natureza, o lugar de pai e mãe não necessariamente deve ser ocupado por um homem e 

uma mulher, mas por aqueles que se dispuserem a realizar tal papel. O que não pode haver 

é uma ilimitada aceitação de pais e mães no registro civil de pessoa natural, fazendo com 

que esta perca a referência parental, tão importante na função do desenvolvimento 

humano. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça ratifica o juízo aqui exposto, 

entendendo que: 

Direito civil. Família. Adoção de menores por casal homossexual. Situação já 

consolidada. Estabilidade da família. Presença de fortes vínculos afetivos entre 

os menores e a requerente. Imprescindibilidade da prevalência dos interesses 

dos menores. Relatório da assistente social favorável ao pedido. Reais 

vantagens para os adotandos. Artigos 1º da Lei 12.010⁄09 e 43 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Deferimento da medida. 1. A questão diz respeito à 

possibilidade de adoção de crianças por parte de requerente que vive em união 

homoafetiva com companheira que antes já adotara os mesmos filhos, 

circunstância a particularizar o caso em julgamento. 2. Em um mundo pós-

moderno de velocidade instantânea da informação, sem fronteiras ou barreiras, 

sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a sociedade 

transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, sempre 

que possível, os postulados maiores do direito universal. 3. O artigo 1º da Lei 

12.010⁄09 prevê a “garantia do direito à convivência familiar a todas as 

crianças e adolescentes”. Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que “a 

adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivos legítimos”. 4. Mister observar a imprescindibilidade da 

prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até porque 

está em jogo o próprio direito de filiação, do qual decorrem as mais diversas 

consequências que refletem por toda a vida de qualquer indivíduo. 5. A matéria 

relativa à possibilidade de adoção de menores por casais homossexuais 

vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a melhor solução 

a ser dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são questões 

indissociáveis entre si. 6. Os diversos e respeitados estudos especializados 

sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na Universidade 

de Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana 

de Pediatria), “não indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam 
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adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e 

do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a 

seus cuidadores”. 7. Existência de consistente relatório social elaborado 

por assistente social favorável ao pedido da requerente, ante a constatação da 

estabilidade da família. Acórdão que se posiciona a favor do pedido, bem como 

parecer do Ministério Público Federal pelo acolhimento da tese autoral. 8. É 

incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os 

menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa 

situação como a que ora se coloca em julgamento. 9. Se os estudos científicos 

não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza para as crianças, se elas 

vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado, ao mesmo tempo, assegurar 

seus direitos, o deferimento da adoção é medida que se impõe. 10. O Judiciário 

não pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da 

“realidade”, são ambas, a requerente e sua companheira, responsáveis pela 

criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, 

solidariamente, compete a responsabilidade. 11. Não se pode olvidar que se 

trata de situação fática consolidada, pois as crianças já chamam as duas 

mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe dupla 

maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo 

em suas criações. 12. Com o deferimento da adoção, fica preservado o direito 

de convívio dos filhos com a requerente no caso de separação ou falecimento 

de sua companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, 

viabilizando-se, ainda, a inclusão dos adotandos em convênios de saúde da 

requerente e no ensino básico e superior, por ela ser professora universitária. 

13. A adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, desprendimento. 

Quando efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um 

gesto de humanidade. Hipótese em que ainda se foi além, pretendendo-se a 

adoção de dois menores, irmãos biológicos, quando, segundo dados do 

Conselho Nacional de Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o Cadastro 

Nacional de Adoção, 86% das pessoas que desejavam adotar limitavam 

sua intenção a apenas uma criança. 14. Por qualquer ângulo que se analise a 

questão, seja em relação à situação fática consolidada, seja no tocante à 

expressa previsão legal de primazia à proteção integral das crianças, chega-

se à conclusão de que, no caso dos autos, há mais do que reais vantagens para 

os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do ECA. Na verdade, ocorrerá 

verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a medida. 15. Recurso 

especial improvido (Recurso Especial 889.852 – RS (2006⁄0209137-4); Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.4.2010).146 

Tomada as devidas deliberações a fim de conceituar e analisar a multiparentalidade, 

fica demonstrado a falta de fundamento legal capaz de adjudicar a este instituto a 

categoria de regra jurídica. Longe de objetivar a imposição ao radicalismo, entende-se 

neste trabalho que a multiparentalidade pode sim ser acatada pelos tribunais, porém como 

exceção. Outro ponto que considera-se aqui extremamente imprudente por parte do CNJ 

é o fato de anuir que este instituto possa ser reconhecido por mera declaração de vontade 

junto aos oficiais de registro civil das pessoas naturais. Por mais atentos que estes sejam, 

acredita-se que não há, em um só encontro, como sopesar se de fato aquelas pessoas se 
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amam e vivem propriamente como família, atendendo, portanto, ao princípio da 

afetividade e à posse de estado de filho. Ademais, o CNJ, ao elabora o Provimento 

63/2017, bem como o STF, ao considerar a multiparentalidade na decisão do RE nº. 

898.060 – SC, parecem ter ignorado que as relações acabam e que o padrasto ou a 

madrasta, que, envolvidos na união matrimonial ou união estável resolveram registrar o 

filho do consorte, podem, a posteriori, desistirem de tal relação, causando possíveis danos 

ao menor. Desta feita, a multiparentalidade fere, em sua maioria, a princípios 

constitucionais direcionados ao Direito de Família, configurando uma verdadeira 

aberração jurídica.    



4 GESTAÇÃO AFETIVA: UMA ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DA 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SEÇÃO II DO PROVIMENTO Nº. 63/2017 DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado: 

pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não 

sabia que, somando as incompreensões, é que se ama 

verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei 

que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem 

compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a 

transforma em oferenda. 

(Clarice Lispector) 

Ante ao manifesto interesse das Corregedorias Gerais de Justiça de alguns estados 

brasileiros pela desjudicialização do reconhecimento voluntário da 

paternidades/maternidade socioafetiva, do Recurso Extraordinário nº. 898.060 – SC 

entendendo pela igualdade entre parentalidade biológica e afetiva e do Pedido de 

Providências nº 0002653-77.2015.2.00.0000 apresentado pelo Instituto Brasileiro de 

Direito de Família - IBDFAM com vistas a regulamentação de registro civil de 

paternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil do Brasil, o Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, acatando tais demandas, editou o Provimento nº. 63 em 14 de 

novembro de 2017, o qual, entre outros providências, tratou da matéria em questão. Esta 

nova realidade, já comentada anteriormente, agradou alguns doutrinadores que defendem 

a extrajudicialização do Direito de Família, bem como acreditam ser este o meio mais 

eficaz a fim de garantir a igualdade entre os filhos e o devido respeito a princípios 

constitucionais, o que não é o caso do entendimento esboçado neste trabalho. Acerca deste 

assunto, Karina Barbosa Franco e Marcos Ehrhardt Junior, autores do texto 

“Reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva e multiparentalidade: comentários 

ao Provimento nº. 63, de 14.11.17, do CNJ”, ratificam que: 

Diante do fenômeno crescente da desjudicialização do direito civil, o CNJ, em 

boa hora, acolheu o pedido do IBDFAM no sentido de uniformizar a 

regulamentação da filiação socioafetiva pela posse de estado de filho nos 

cartórios, editando o referido Provimento nº 63, que consubstancia uma 

conquista para o direito das famílias, diante da atuação vanguardista do 

Instituto. 

https://www.pensador.com/autor/clarice_lispector/
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A decisão do corregedor nacional, acompanhando a evolução doutrinária e 

jurisprudencial, tomou por base o princípio constitucional da isonomia entre 

as filiações para afirmar que ‘a origem da paternidade não se limita 

exclusivamente aos laços biológicos, possibilitando que a relação entre 

pai/mãe e filho tenha como base outro fundamento, como a relação afetiva 

construída ao longo do tempo entre eles’. E corrobora: ‘Exsurge também que 

o filho havido por origem biológica e aquele cuja ascendência decorre da 

afetividade devem ter tratamento igual, não prevalecendo um tipo de vínculo 

de parentalidade sobre o outro’. 

Ademais, assentou sua decisão nos princípios do maior interesse da criança e 

do adolescente, da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança 

e, especialmente, da afetividade. 

O objetivo da norma administrativa do CNJ é o reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva em uma perspectiva de desburocratização do direito 

das famílias, cuja origem se deu em função da socioafetividade existente entre 

pai/mãe e filho pela posse de estado de filho que gera esse vínculo.147 

Assim, atuando em esfera nacional, a Seção II do Provimento nº. 63/2017 do CNJ, 

em seu artigo 10, prevê expressamente que “o reconhecimento voluntário da paternidade 

ou da maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais”148. Este entendimento acarretou mudanças 

significativas junto à práxis em questão, a qual, até então, deveria ser, regra geral, 

peticionada via judicial por ação declaratória de paternidade/maternidade socioafetiva. 

Sendo assim, para que haja uma ampla compreensão deste novo sistema, abre-se, 

inicialmente, margem para uma discussão doutrinaria acerca da natureza do Conselho 

Nacional de Justiça, instituição responsável pelo citado provimento, e qual a sua função 

enquanto instituição no Brasil. Em relação a este assunto, Flávio Pansieri aponta que: 

O Conselho Nacional de Justiça é órgão de natureza constitucional-

administrativa do Poder Judiciário brasileiro com autonomia relativa; é órgão 

interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. A 

natureza meramente administrativa decorre do rol de atribuições previstas no 

art. 103-B, § 4º, da Constituição da República. Ressalte-se que entre tais 

atribuições não figura qualquer função legislativa ou jurisdicional, haja vista o 

quadro constitucional normativo ao qual está́ submetido e que não permite 

leitura diversa. Assim, é vedada a atuação do CNJ, por intermédio de medidas 

administrativas/normativas revestidas de abstração e generalidade, que 

                                                           

147 FRANCO, Karina Barbosa; EHRHARDT JUNIOR, Marcos. Reconhecimento extrajudicial da filiação 

socioafetiva e multiparentalidade: comentários ao Provimento nº. 63, de 14.11.17, do CNJ. Revista 
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148 BRASIL. Provimento nº 63/207. Brasília: Corregedoria Nacional de Justiça, 2017. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-corregedoria.pdf>. Acesso 

em: 10 dez. 2018. online. 
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pretendam regulamentar matérias inovando o ordenamento jurídico (ADI 

3.367).149 

Ao contrário do que expressa o texto do referido doutrinador, o que se pôde 

perceber na atuação prática do Conselho Nacional de Justiça em relação ao Provimento 

nº. 63/2017, conforme o entendimento aqui defendido, foi um verdadeiro excesso de 

competências, conferindo a este órgão uma função legislativa que, em regra, não lhe 

caberia. Assumindo tal pleito, o CNJ passa a admitir o reconhecimento voluntario da 

paternidade/maternidade socioafetica através da simples manifestação de vontade junto 

aos oficiais de Registro Civil das pessoas naturais, e, portanto, sem apreciação 

jurisdicional, banalizando tal procedimento. No entanto, faz mister sublinhar que o fato 

de pleitear ao CNJ a tomada de medidas não pode ser considerado algo inadequado, 

contanto que estas estejam abrigadas na Constituição Federal vigente. A exemplo disto, 

pode-se citar trecho de um texto de Vitor Frederico Kumpel e Bruno de Ávila Borgarelli, 

o qual tratando deste assunto, expõe que: 

Em 2016, a Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS) 

protocolou um pedido de providências junto ao órgão, para que fossem 

cautelarmente proibidas as escrituras das ‘relações poliafetivas’ e para que a 

questão fosse regulamentada. A bem dizer, o que se pedia era que o órgão 

explicitasse aos oficiais aquilo que é uma obviedade do ordenamento: não 

existe união jurídica poliafetiva. Sem juridicidade, é inviável seu 

reconhecimento por agente dotado de fé pública. O exemplo veicula uma 

situação ideal. Uma entidade solicita, pelas vias formais, que o órgão explicite 

aos oficiais do notariado o fato de a legislação não permitir uniões poligâmicas, 

decorrendo daí a inviabilidade de serem lavradas escrituras com tal conteúdo. 

O caminho, nesse caso, é corretíssimo. Tudo em seu devido lugar, com respeito 

à legalidade constitucional. 

Em outros casos, contudo, a situação é diferente: no afã de pacificar questões, 

o CNJ ultrapassa as fronteiras de sua competência. O órgão de fato foi além 

dessa linha ao regulamentar, com o Provimento 63/2017, o registro da 

paternidade socioafetiva e dos filhos havidos por técnicas de reprodução 

assistida.150 

É bem verdade que, conforme o prescrito no artigo 236 § 1º da Constituição Federal 

de 1988, fica estabelecido que a “lei regulará as atividades, disciplinará a 

responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, 
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150 KUMPEL, Vitor Frederico; BORGARELLI, Bruno de Ávila. Provimento reaviva debate sobre limites 

do CNJ em serventias extrajudiciais. Revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur). São Paulo: 
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e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário”151, deixando claro que caberá 

ao Poder Judiciário a função de fiscalizar o serviço de notas e registros. Em se tratando 

do próprio Provimento nº. 63/2017 - CNJ, também manifesta-se de forma evidente que é 

competência da Corregedoria Nacional de Justiça “regulamentar a padronização das 

certidões de nascimento, casamento, óbito e certidão de inteiro teor (art. 19, caput, da Lei 

de Registros Públicos)”152. No entanto, de acordo com o que foi doutrinariamente 

apresentado acima, considera-se que o Conselho Nacional de Justiça agiu em demasia, 

demarcando um território além daquele que lhe foi estipulado no § 4º do artigo 103-B da 

CF/1988. Não há como confundir igualdade entre os filhos, princípio assentado no texto 

constitucional brasileiro, com a liberdade ilimitada para escolhe-los, entendendo que a 

mera declaração de vontade poderá assegurar o melhor interesse da criança e do 

adolescente, outra garantia expressa na CF/1988. A esse respeito, reflete-se que: 

Sem dúvida, o Poder Judiciário tem competência para fiscalizar o serviço de 

notas e registros (artigo 236, parágrafo 1º CF/88). Também é clara a 

competência do CNJ para ‘regulamentar a padronização das certidões de 

nascimento, casamento, óbito e certidão de inteiro teor’. O grande problema 

está no fato de o órgão sedimentar, através do ato, questões que deveriam 

passar antes pelo processamento legislativo, especialmente pela relação com 

garantias constitucionais. 

Sobre paternidade socioafetiva: o CC/02 (artigo 1.593) dá espaço para o 

parentesco não consanguíneo, a incluir o socioafetivo, mas o reconhecimento 

voluntário estabelecido pelo CNJ é delicado: o oficial tem condições de avaliar 

essa relação? Tal qualificação pode ser parte de suas atribuições? Entende-se 

que não, muito menos com base na ‘aceitação do princípio da afetividade’. O 

acerto do provimento está em submeter ao crivo judicial a eventual dupla 

paternidade/maternidade.153 

Diante do exposto e da plena convicção de que o princípio da afetividade não se 

confunde com o nobre sentimento de amor, o qual é válido, porém insuficiente para 

garantir a prosperidade de uma relação paterno-filial, tem-se como objetivo específico 

para o presente capítulo o escopo de analisar se o reconhecimento voluntário da 

paternidade/maternidade socioafetiva e da multiparentalidade, autorizados na seção II do 
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Provimento nº. 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, acarretou avanços ou 

retrocessos sociais, tendo em vista as implicações jurídicas geradas nessas novas 

identidades parentais. Desta forma, conhecendo a extrema delicadeza que envolve as 

relações paterno-filiais, buscar-se-á esmiuçar em que resulta sua efetividade após uma 

vez considerada e de que maneira esta deveria se dá quando não for regida pela 

consanguinidade. 

De acordo com o exposto em capítulos anteriores, a Constituição Federal de 1988 

trouxe modificações significativas no campo do Direito de Família, destacando-se aqui a 

previsão legal da igualdade entre os filhos, o que até então não era aceito. Com isso, 

eliminou-se a diferença no que diz respeito aos tipos de filiações, passando todos a possuir 

os mesmos direitos e deveres. Ainda no que tange ao assunto, em 2002, o Código Civil 

evidenciou o princípio constitucional da absoluta isonomia entre os filhos, ratificando a 

ideia de que não mais seria tolerado qualificação de cunho discriminatório ou pejorativo 

entre os descendentes.154 

No entanto, não se pode olvidar que, a título de provas, há sim diferenças entre os 

filhos. Aos biológicos, abre-se a possibilidade de, na dúvida, recorrer ao exame de DNA, 

sendo este capaz de atestar, com bases cientificas e evidentes, a verdade genética, 

possibilitando a convocação dos responsáveis a assumir tais encargos. Uma vez 

certificada a paternidade/maternidade biológica, esta, em regra, deveria ser exercida, 

garantindo à prole, dentre outras garantias, o direito à convivência familiar, mas nem 

sempre isso acontece. Por outro lado, verificando fraude ao registro civil de pessoa 

natural, como por exemplo ocorre nos casos popularmente nomeados por “adoção à 

brasileira”, deverá ser imposto penalidades ao autor do dano, considerando tal conduta 

como criminosa, salvo quando impulsionada por motivos nobres. Ao tratar acerca da 

prova da filiação, Washington de Barros Monteiro e Regina Beatriz Tavares da Silva 

asseveram que 

O art. 1.605 do Código Civil dispõe que ‘na falta, ou defeito, do termo de 

nascimento, poderá́ provar-se a filiação por qualquer modo admissível em 

direito: I) quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, 

conjunta ou separadamente; II) quando existirem veementes presunções 

resultantes de fatos já́ certos’. 

(...) 
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Essa regra está em desacordo com o princípio da verdade real nas relações de 

filiação, pois o reconhecimento forçado da paternidade ou da maternidade, 

ainda mais com o advento do exame de DNA, independe de ‘começo de prova 

por escrito’ ou de ‘veementes presunções resultantes de fatos já́ certos’. 

(...) 

O Projeto de lei elaborado pela mesma Comissão de Professores que emendou 

o Código Civil antes de sua aprovação no ano de 2002 (atual PL n. 699/2011) 

ainda contém proposta de inserção de parágrafo nesse art. 1.606, pelo qual não 

devem fazer coisa julgada as ações de investigação de paternidade decididas 

sem a realização do exame de DNA, ressalvada a hipótese de presunção pela 

recusa à realização desse exame, nos termos do § 4º do art. 1.601, também 

projetado. 

O Código Penal, nos arts. 241 a 243, contempla várias figuras criminosas 

contra o estado de filiação, reprimindo sucessivamente o registro de 

nascimento inexistente, o parto suposto, o registro de filho alheio como 

próprio, a ocultação ou substituição do recém-nascido, suprimindo ou 

alterando direito inerente ao estado civil. O mesmo Código esclarece que, se 

praticado o crime por motivo de reconhecida nobreza, o juiz poderá́ deixar de 

aplicar a pena (art. 242, parágrafo único).155 

Em contrapartida, o reconhecimento da posse de estado de filho, teoria já analisada 

anteriormente, assume distinções que não podem ser desenhadas pela ciência através de 

exames, mas que devem ser conhecidas por meio da observação social do expresso 

convívio entre as partes, tornando o seu convencimento algo, em regra, mais custoso. 

Tendo como base que esta teoria, junto ao princípio da afetividade, são os fundamentos 

substanciais da paternidade/maternidade socioafetiva, fica evidente que a demonstração 

desta não é simplória, devendo o Direito acautelar-se diante de possíveis provocações 

deste mérito, sob pena de possíveis danos futuros. 

Ainda assim, o que se tem observado, principalmente após a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, é a insistência na desjudicialização de soluções às demandas sociais, 

aspirando entregar a outros órgãos o que é naturalmente de responsabilidade do judiciário. 

Entretanto, defende-se aqui que, por mais simples que seja o caso concreto em questão, o 

judiciário ainda é o melhor setting de discussão, tendo em vista que “a atividade 

jurisdicional se despe da mítica de ser mera reprodução, robótica, neutra, fiel, da lei. A 

jurisdição não é simplesmente declaratória (de algo que já existe pronto, feito), é 

criativa”156. Isso coaduna com o juízo de que “a tarefa da Jurisdição é dar respostas 

adequadas à Constituição, decisões coerentes e íntegras com as possibilidades textuais – 

                                                           
155 Ibdem. p. 489-492. 

156 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Fábio de. Comentários ao art. 2º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. (Coords. 

Científica). LEONCY, Léo Ferreira. (Coords. Executiva). Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 149.  
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texto em sentido amplo – da nossa história institucional”157. Em análise a esta tentativa 

de afastar o judiciário de sua principal função, Vitor Frederico Kumpel e Bruno de Ávila 

Borgarelli alertam que “especialmente perigosa é a tentativa de efetivar mudanças sociais 

através desses serviços”.158 

Nesse diapasão, concorda-se com os autores citados acima quanto a dúvida se de 

fato houve, por parte do Conselho Nacional de Justiça, apenas uma inapropriada ânsia 

pela desjudicialização do Direito de Família ou se, além disso, o Provimento nº. 63/2017, 

elaborado por esta instituição, é caso expresso de “deslegislação”. De acordo com a 

análise desenvolvida no início deste capítulo, não caberia ao CNJ exercer funções 

legislativas, não tendo sido reservada a ele nenhum tipo de inovação ao ordenamento. 

Sendo assim, coaduna-se com a ideia de que: 

Não se está a negar o papel de notários e registradores na efetivação de direitos. 

Tanto a qualificação de partes e formalização de sua vontade (pelo tabelião), 

quanto o registro de fatos e atos jurídicos (pelo registrador), constituem 

atividades fundamentais para o fluxo jurídico e econômico do país. São agentes 

indispensáveis para que o cidadão veja seus direitos eficacizados perante a 

coletividade. Mas isso não pode implicar uma redistribuição dos poderes e 

da organização do Estado.159 (grifo da autora) 

Este problema pode ser considerado tão grave para a prosperidade social e jurídica 

como é o ativismo judicial, “que é a face mais cruel de um movimento tipicamente 

brasileiro de desconsideração do direito positivo em nome de um apanhado de teorias e 

pseudoteorias que estão há muito tempo se arrastando pelas estradas do país”160. Não é 

razoável que o tempo presente destrua a base do Direito, rasgando por completo os 

ensinamentos do Barão Charles de Secondat Montesquieu, o qual dizia que “no governo 

republicano, é da natureza da Constituição que os juízes sigam a letra da lei. Não há 

                                                           
157 STRECK, Lenio Luiz. 30 anos da CF em 30 julgamentos: uma radiografia do STF. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. p. 58.  

158 KUMPEL, Vitor Frederico; BORGARELLI, Bruno de Ávila. Provimento reaviva debate sobre limites 
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159 Ibdem. online. 
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cidadão contra quem se possa interpretar uma lei quando se trata de seus bens, de sua 

honra ou de sua vida”161 

Diante do pensamento crítico a respeito da (in)competência legislativa do Conselho 

Nacional de Justiça para reger questões como as aqui analisadas, tendo em vista ter este 

interpretado extensivamente o entendimento constitucional, reserva-se espaço para 

discutir as possíveis consequências sociais, psicológicas e jurídicas que porventura 

possam surgir com o inadequado uso do disposto na seção II do Provimento nº. 63/2017. 

É importante ressaltar que o reconhecimento voluntário da paternidade/maternidade 

socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais em nada se 

diferenciará de qualquer outro vínculo de paternidade. Todos os direitos e obrigações 

serão imputados integralmente ao(à) novo(a) pai(mãe) e o pretenso filho(a), independente 

se reconhecido administrativa ou juridicamente. Como exemplo, apresenta-se um julgado 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde observa-se o alerta expresso a respeito da 

irrevogabilidade da decisão. 

Apelação cível. Ação negatória de paternidade. Justiça gratuita 

deferida. Desconstituição da filiação pela nulidade do assento de nascimento. 

Reconhecimento espontâneo e consciente da paternidade. Vício de 

consentimento inexistente. Realização de teste de paternidade por análise de 

DNA. Exclusão da paternidade biológica. Irrelevância. Existência de sólido 

vínculo afetivo por mais de 23 anos. Filiação socioafetiva demonstrada. 

Desconstituição da paternidade vedada. Recurso parcialmente provido. É 

irrevogável e irretratável a paternidade espontaneamente reconhecida 

por aquele que tinha plena consciência de que poderia não ser o pai 

biológico da criança, mormente quando não comprova, estreme de dúvidas, 

vício de consentimento capaz de macular a vontade no momento da lavratura 

do assento de nascimento. A filiação socioafetiva, fundada na posse do estado 

de filho e consolidada no afeto e na convivência familiar, prevalece sobre a 

verdade biológica (TJSC; AC 2011.005050-4; Lages; Rel. Des. Fernando 

Carioni; j. 26.04.2011; DJSC 10.05.2011; p. 433).162 (grifo da autora) 

Ainda no que diz respeito ao reconhecimento voluntário da 

paternidade/maternidade socioafetiva, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atesta, 

de pronto, o seu caráter irretratável, esclarecendo que esta não cederá a futuras ações cujo 

pedido trate de reconhecimento de paternidade biológica, tendo em vista que esta, por si 

                                                           
161 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Trad. de Cristina Murachco. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 87. 

162 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2011.005050-4; Lages; Rel. Des. 

Fernando Carioni; j. 26.04.2011; DJSC 10.05.2011. Disponível em: <https://tj-
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só, não configura paternidade e sim mera procriação. Decisões como esta apontam para 

a segurança jurídica. No caso em específico, a certeza de que a relação que ali se consolida 

a partir da sentença não correrá riscos posteriores de se esfarinhar, gera calma ao coração 

do novo pai e/ou da nova mãe. É a certeza de que o parto afetivo se fez e que, saindo da 

maternidade jurídica, o filho(a), de fato e de direito, em seus braços se acalentará. Em 

relação a decisão, pode-se ler: 

Apelação. Negatória de paternidade. Anulação de reconhecimento de filho. 

Vício de vontade não comprovado. Irrevogabilidade. Paternidade socioafetiva 

configurada. 1. O reconhecimento voluntário de paternidade é irrevogável e 

irretratável, e não cede diante da inexistência de vínculo biológico, pois a 

revelação da origem genética, por si só, não basta para desconstituir o vínculo 

voluntariamente assumido. 2. A relação jurídica de filiação se construiu 

também a partir de laços afetivos e de solidariedade entre pessoas 

geneticamente estranhas que estabelecem vínculos que em tudo se equiparam 

àqueles existentes entre pais e filhos ligados por laços de sangue. Inteligência 

do art. 1.593 do Código Civil. Precedentes. Negaram provimento. 

Unânime (TJRS; AC 8805-49.2011.8.21.7000; Sobradinho; Oitava Câmara 

Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; j. 7.4.2011; DJERS 18.4.2011).163 

Julgados como estes suscitam a sensação de segurança jurídica pois, ao obedecerem 

preceitos constitucionais, asseguram direitos em sua plenitude, sem olvidar os deveres 

que destes decorrem. A paternidade/maternidade socioafetiva e a multiparentalidade não 

podem ser tratada como algo corriqueiro, como se florescessem da natureza, como 

querem alguns doutrinadores que defendem o previsto na seção II do Provimento nº 

63/2017 do Conselho Nacional de Justiça. Com a licença do leitor, ratifica-se, mais uma 

vez, que este instrumento jurídico fere totalmente o princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como outros postos na CF/1988, tendo em vista que, ao invés de nortear a 

vida dos sujeitos, permite que este perca totalmente a referência parental, algo basilar na 

constituição da personalidade. Ao julgar processo, o Tribunal da Relação de Coimbra 

(TRC), garante que: 

(...) o critério primordial para atribuir a guarda normal do menor, mesmo para 

crianças na 1ª infância, não é o da primazia maternal (critério da preferência 

maternal), mas o do progenitor que possa assumir o papel de maior protetor do 

filho e seja para ele a figura primária de referência – Primary Caretaker-, e/ou 

que com ele mantenha e possa manter uma relação afetiva referencial e 

                                                           
163 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 8805-49.2011.8.21.7000; 
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propiciadora de um desenvolvimento estável, são, harmonioso, e familiar e 

socialmente abrangente (critério da figura primária de referência).164 

Sob os critérios aqui desenvolvidos, cujo respeito ao texto constitucional se faz 

imperativo, especialmente no que tange aos princípios expostos neste trabalho, pretende-

se, no tópico a seguir, trabalhar os procedimentos que julga-se aqui como obrigatórios ao 

reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva e/ou à multiparentalidade, 

tendo em vista que, apesar de atualmente estarem sendo regidos irresponsavelmente 

conforme o previsto no Provimento nº 63/2017 do CNJ, é pela via judicial que devem ser 

pleiteados, mantendo a ordem social e a cópia à natureza, conforme o atinente aos 

processos de adoção civil. 

4.1 Paternidade/maternidade socioafetiva, multiparentalidade e as garantias 

constitucionais: fruto de um processo de conhecimento 

Não obstante ao princípio da igualdade entre os filhos, acredita-se, desta feita, que 

o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva e/ou da multiparentalidade 

não poderá, em hipótese nenhuma, ser efetivado por mera declaração de vontade junto 

aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, como o da paternidade biológica o é. 

Este entendimento, como já trabalhado anteriormente, fundamenta-se em princípios 

constitucionais, especialmente neste com que iniciou-se este parágrafo que, deve-se 

destacar mais uma vez, direciona-se aos filhos e não aos pais. 
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Ademais, aos institutos aqui analisados não cabe furtar-lhes o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana – o qual foi elevado à condição de 

sobreprincípio – que, tendo este um conceito sobretudo social, não poderia coadunar com 

o reconhecimento de relações paterno-filiais que não fossem validamente pautadas na 

posse de estado de filho. Para tanto, é forçoso investigar se de fato o alegado pelo 

pretenso(a) pai(mãe) se consolida na prática, assim como deve ser certificado nas ações 

de adoção. A condição de Estado Democrático de Direito não pode ser confundida com 

liberdades ilimitadas. A este cabe primar pela ordem social, inclusive naquilo que ocorre 

no interior dos lares, proporcionando a todos os membros da família o mínimo de 

dignidade. O Estado, por sua vez, não poderia tolerar o registro de pais e/ou mães que 

futuramente possam desistir desta relação e/ou ser causa de maus tratos e discriminação. 

Para tanto, é imprescindível que haja dedicação à análise dos casos práticos, apreciando 

cuidadosamente os seus pormenores. Ao tratar acerca do constitucionalismo democrático-

social da constituição, pondera-se que:       

Constituição de 1988, cognominada de ‘Constituição Cidadã’ ou ‘Constituição 

Coragem’, assimilando um componente revolucionário de transformação 

do status quo, encampou todo o peso dessa peculiar carga histórica, trasladada 

para o novel Texto Magno mediante, sobretudo, a assunção de um catálogo 

analítico e aberto de princípios, direitos e garantias fundamentais densamente 

afirmativo da ‘primazia do homem’. 

Com efeito, ao consagrar o elemento humano como ‘seu fim e sua esperança’, 

como ‘valor-fonte’, e estatuir o superprincípio estruturante da dignidade da 

pessoa humana como fundamento da novel República Federativa (art. 1º, III), 

o Constituinte de 1987/88, além de ter tomado uma decisão política 

fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do poder 

estatal, reconheceu, na esteira da tradição kantiana, ‘que é o Estado que existe 

em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem constitui 

a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal’.. 

De outro giro, ao optar pela estruturação da organização política sob a fórmula 

institucional do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), o Estatuto 

Constitucional não só preceituou o primado das instituições e postulados 

político-democráticos; em verdade, encarnou, num mesmo compasso, a tábua 

antropocêntrica de valores éticos plasmada no sobreprincípio da dignidade da 

pessoa humana e imputou aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário o 

compromisso superlativo de velarem, con-junta e sincronicamente, pela 

efetividade da plêiade de direitos fundamentais que positivara. Sob essa 

perspectiva, o Estado brasileiro só se legitima democraticamente enquanto 

instrumento institucionalizado para a efetivação dos direitos fundamentais 

reconhecidos na Constituição, em consonância com os imperativos 

dignificantes da pessoa humana, ‘fonte ética que confere unidade de sentido, 

de valor e de concordância prática a todo o sistema’.165 (grifo da autora) 
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Em consonância com os ensinamentos de Regina Beatriz Tavares da Silva, pode-se 

assegurar que, nas palavras da autora, “o cuidado com a família passa, necessariamente, 

pela ordem pública, motivo pelo qual o verdadeiro avanço do Direito que regula as 

relações familiares está atento às formas que viabilizam a integridade dos membros da 

família em suas relações”. Iniciando as palavras com um alerta de que muitos daqueles 

que defendem o progresso do Direito de Família na verdade coadunam e consentem a 

“desmoralização e a desintegração das pessoas que compõem o núcleo familiar”, a citada 

doutrinadora defende veementemente a intervenção mínima do Estado, considerando ser 

esta uma forma necessária a proclamar a moral e os bons costumes, “sem que isso 

configure uma afronta à autonomia pessoal, mas, antes, uma salvaguarda da ordem 

social”.166 

Atuando especificamente em caso cuja pauta envolve a paternidade/maternidade 

socioafetiva e a multiparentalidade, Regina Beatriz Tavares da Silva, conselheira do 

Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP e advogada em Direito de Família, impetrou 

recurso ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando pela prevalência de apenas uma das 

espécies de paternidade/maternidade – socioafetiva ou biológica – defendendo que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, não há fundamento que justifique a concomitância 

destas, ou seja, a existência de ambas em um só registro civil de pessoas naturais. Assim 

sendo, aos casos que envolvem parentalidade – de um, dois, três ou mais pais(mães) –, 

entende-se que deverá ser analisado singularmente, sem que haja um posicionamento 

uniforme pela Suprema Instância. Ao explanar as razões de seu parecer, a então 

doutrinadora afirma que: 

Diante da existência de laços socioafetivos que criem vínculo parental, com os 

efeitos daí decorrentes, surge a questão da permanência ou não do outro 

vínculo de parentesco, que é o biológico. Essa prevalência deve ser analisada 

caso a caso, sem que haja um posicionamento uniforme pela Suprema 

Instância. No entanto, o posicionamento de que um filho poderia ter dois pais 

– um biológico e outro socioafetivos –, com direitos e deveres em vida e 

sucessórios, assim como duas mães, com os mesmo direitos e deveres, é 

contrária ao nosso ordenamento jurídico.167 
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No entanto, corroborando com o entendimento de que os casos jurídicos 

envolvendo paternidade/maternidade são individuais, não cabendo, portanto, uma 

indiscriminada comparação entre eles, debruçasse-se agora sobre um julgado proferido 

pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo que, com muita sabedoria e sensibilidade, 

reconheceu a necessidade de coexistência das parentalidades biológica e afetiva em 

respeito à memória da mãe falecida. Desta feita, trata-se de ação declaratória de 

maternidade socioafetiva, cumulada com a retificação do assento de nascimento do 

requerente, onde buscou-se incluir o patronímico da coautora e então mãe afetiva. Foi 

revelado junto aos fatos da inicial que o autor, nascido em 26.6.1993, perdeu sua mãe 

biológica três dias depois do parto, em decorrência de acidente vascular cerebral. Tendo 

o seu pai conhecido a atual esposa meses depois deste fato e se casado com ela dentro de 

dois anos, o menino órfão de mãe foi criado por esta mulher, a qual o acompanhou até o 

momento da lavratura desta decisão e quiçá até os dias atuais, quando este já se trata de 

um adulto. Sendo assim, ao final do acordão decidiu-se que: “Pelo exposto, DÁ-SE 

PROVIMENTO ao recurso para declarar-se a maternidade socioafetiva de Vivian Medina 

Guardia em relação a Augusto Bazanelli Guardia, que deve constar do assento de 

nascimento, sem prejuízo e concomitantemente com a maternidade biológica”.168 

É importante salientar também que a parentalidade socioafetiva não fixa apenas aos 

pais, devendo inundar, assim como na biológica, toda a família. Não há como ser filho e 

não ser neto, irmão e/ou sobrinho. A relação deve se construir nos fatos assim como o 

registro civil o assegura, ou seja, o novo integrante faz parte da família como outro 

integrante qualquer, devendo-se observar todos os direitos e deveres em vida e nas 

sucessões. A esse respeito, Maria Berenice Dias afirma que “o vínculo de filiação 
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socioafetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco socioafetivo para 

todos os fins de direito, no limites da lei civil”.169 Assim,  

Dessa forma, quando uma paternidade ou maternidade socioafetiva se 

constitui, essas pessoas estarão unidas pelos laços parentais, que dará ao filho 

não apenas um pai e/ou uma mãe, mas também avós, bisavós, triavós, 

tataravós, irmãos, tios, primos, sobrinhos etc. Já os pais também receberão, por 

exemplo, netos, bisnetos, trinetos e tataranetos socioafetivos.170 

Ao tratar de um caso muito falado na mídia, “o caso Pedrinho”, Christiano 

Cassettari abrolha um novo termo até então não ventilado, a “irmano-socioafetividade”. 

No caso em comento, Pedrinho, conhecido como Osvaldo Martins Borges Júnior, 

acreditava ser filho biológico de Osvaldo Martins Borges e de Vilma Martins Costa. No 

entanto, aos dezesseis anos, o adolescente descobre não ser filho natural deste casal, tendo 

sido objeto de um sequestro ainda na maternidade. 

Decepcionado com a conduta criminosa dos pais que o criaram, Pedrinho decide 

pela prevalência da paternidade biológica em detrimento da socioafetiva, mantendo a 

socioafetividade apenas com as irmãs de criação. Seu nome passou então a ser Pedro 

Júnior Rosalino Braule Pinto, semelhante ao assentado no seu primeiro registro realizado 

antes do sequestro, momento em que, por adoção à brasileira, foi atribuído a ele um outro 

registro. O “Júnior” foi acrescentado como alcunha a fim de que a vítima não se afastasse 

totalmente da identidade que o acompanhou por tantos anos.171 

Diante de tantas minúcias que envolvem os casos de parentalidade, destacando-se 

aqui os de paternidade/maternidade socioafetiva e de multiparentalidade, ratifica-se neste 

capítulo, conforme já ventilado anteriormente, que o reconhecimento voluntário de ambos 

os institutos perante os ofícios de registro civil das pessoas naturais configura algo 

inaceitável, e por que não dizer, repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A 

parentalidade de outra origem assegurada no artigo 1.593 do Código Civil de 2002 

apresenta-se, em regra, de forma muito sensível, devendo ser avaliada singularmente. Não 

há como atribuir a todos os casos uma mesma qualificação, tendo em vista que, munidos 

                                                           
169 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 12. ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017. p. 430. 

170 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010602/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idref=html05]!/4/

8/2@0:73.3>. Acesso em: 10 dez. 2018. online. 

171 Ibdem. online. 
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de subjetividade que são, envolvem características únicas. Isto seria dizer que todas as 

pessoas devem assumir o mesmo comportamento, apartando-se definitivamente de suas 

individualidades. Por essa razão, encerra-se mais este capítulo acreditando que o 

Provimento nº. 63/2017 do CNJ não poderia de forma alguma ser recepcionado, tendo em 

vista os inúmeros defeitos jurídico que consigo carrega. 



5 CONCLUSÃO 

Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Ao longo da pesquisa aqui desenvolvida, deparou-se com reflexões que até então 

não se tinha desenvolvido. A autora, que iniciou este projeto aberta a inovações, 

acreditando que estas eram totalmente benéficas ao mundo jurídico e àqueles que deste 

compartilham, finaliza este trabalho um tanto quanto conservadora naquilo que tange aos 

fundamentos que caracterizam o instituto da paternidade/maternidade socioafetiva e a 

multiparentalidade. 

Não obstante grande quantidade de juristas entendam que as novas diretrizes 

destinadas a ordenar a paternidade socioafetiva trouxeram nada mais que um olhar 

condizente com a realidade atual, defende-se, nesta oportunidade, que o que de fato ocorre 

é justamente o contrário. Munido de inconstitucionalidade, o Provimento n. 63 do 

Conselho Nacional de Justiça aponta para a banalização da paternidade, autorizando 

comportamentos por vezes desmedidos e de interesses duvidosos. 

É bem verdade que aos filhos não cabe mais distinção. No entanto, não há como 

comparar os institutos parentais pela perspectiva dos pais. Pais biológicos, em regra, são 

minimante preparados, atravessam uma gestação, reconhecendo paulatinamente a sua 

responsabilidade enquanto parte de uma relação paterno-filial. Por outro lado, nada 

garante que o pretenso pai(mãe) socioafetivo(a) não esteja simplesmente envolvido em 

relação amorosa com o(a) genitor(a) daquele que se pretende registrar como filho, 

ludibriando-se quanto ao seu real papel naquela relação. 

No que tange à multiparentalidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e 

ratificada no citado provimento do CNJ, acredita-se que há malefícios ainda mais graves, 

transgredindo significativamente a Constituição Federal de 1988. O fato de considerar a 

ampla possibilidade de concomitância de paternidades no registro civil de pessoa natural 

é inadmissível porque pode violar os princípios e regras constitucionais da preservação 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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dos melhores interesses dos filhos, especialmente dos incapazes, e da dignidade da 

paternidade e da maternidade. 

Sendo assim, destina-se a conclusão do presente trabalho ao clamor quanto à 

realização de pedido de tomada de providências quanto ao respeito e preservação do 

instituto da parentalidade, afastando da sociedade brasileira o que foi previsto na seção II 

do Provimento n. 63 e documentos de igual teor. Tais instrumentos, além da desbiologizar 

a paternidade, o que em certos casos é até cabível, dá causa também à “desjudicialização” 

e à “deslegislação”, tendo em vista a incompetência do CNJ para assim proceder. O 

tratamento banal à família não pode ser tolerado. Não há como aceitar que haja troca de 

pais ou o seu acúmulo, como fazem os colecionadores de qualquer objeto. Decisões como 

essas devem ser levadas ao judiciário, o poder que pode efetivamente verificar com 

segurança os requisitos da paternidade socioafetiva e o bem estar do filho, em especial do 

incapaz. 

Diante do exposto, encerra-se a presente discussão na expectativa de ter contribuído 

com o pensamento jurídico, bem como provocado reflexões acerca deste tema, 

possibilitando a sua melhor solução. A Constituição Federal, Lei Maior brasileira, não 

pode ser ignorada, esquecida e, muito menos, interpretada erroneamente a fim de 

favorecer comportamentos irresponsáveis. 
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