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RESUMO 
 

No cenário jurídico atual, pode-se constatar diversos modelos de família e entre 
estas está inserida a família reconstituída, tema do presente trabalho, que busca 
analisar este modelo familiar pelo olhar da dignidade humana. Esse modelo é 
caracterizado pela união, seja pelo casamento ou união estável, em que um dos 
cônjuges ou ambos possuem filhos de um relacionamento anterior, modalidade 
familiar que está presente na sociedade desde os primórdios. Tal paradigma abarca 
aqueles que, no decorrer do casamento ou união estável, ficaram viúvos e também 
os que dissolveram o vínculo do casamento, pelo divórcio, ou pela dissolução da 
união estável e voltaram a contrair novo relacionamento. Esse tipo familiar tem 
aumentado substancialmente no Brasil desde meados da década de setenta com a 
facilitação por parte do legislador do instituto do divórcio e, como consequência, 
seus conflitos batem às portas do judiciário em busca de respostas a questões não 
enfrentadas pelo legislador, sendo hoje dirimidas à luz dos princípios constitucionais 
da dignidade humana, da afetividade e da igualdade, entre outros, pautando-se na 
observância do comportamento social e analisando as mudanças históricas, 
sociológicas, antropológicas e os reflexos no contexto jurídico. E tomando por 
premissa que a família é o lugar no qual o ser humano estabelece seu primeiro 
contato com a vida em sociedade e aquela tem o papel de torná-lo apto à vida em 
comunidade, aliado ao fato de o Estado elegê-la como base da sociedade, torna-se, 
portanto, vital sua proteção para chegar-se à harmonia de toda coletividade. 
Considerando como axioma o Princípio da Dignidade Humana, norteador do 
ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 1988, e como tal princípio 
reverbera no Direito de Família contemporâneo ao ponto de se reconhecer o afeto 
como valor jurídico, garante-se, pois, direitos aos mais diversos modelos familiares. 
Assim, o reconhecimento do afeto como valor jurídico reflete no modelo familiar 
reconstituído, gerando vínculo de parentesco entre padrasto, madrasta e enteado, 
ou parentesco socioafetivo, assegurando direitos aos excluídos da sociedade por 
não pertencerem a uma família ligada pela consanguinidade. O elemento 
caracterizador da paternidade/maternidade socioafetiva é a “posse do estado de 
filho”. 
  
Palavras-chave: Modelos Familiares Atuais; Família Reconstituída; Princípio da 
Dignidade Humana; Afeto Como Valor Jurídico; Parentesco Socioafetivo. 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

In the current juridical scenario, one can state several family models. In this familiar 
interim, it is inserted the reconstituted family, the theme of this study, which seeks to 
analyze this family model through the prism of human dignity. This model is 
characterized by a union, whether by marriage or stable union, in which one or both 
partners have children from a previous relationship, a family model that is present in 
society since its early days. This paradigm includes those who, during the marriage 
or stable union, became widowers, and those who dissolved the marriage bond or 
stable union and went back to constructing a new relationship. This family model has 
increased substantially in Brazil since the 70’s, with the facilitation of the divorce 
institute legislator. Consequentially, its conflicts go after the judiciary in search of 
answers to questions not confronted by the divorce institute legislator, that are today 
diminished in the light of the constitutional principles of human dignity, of affectivity 
and of equality, amongst others, based on the observing of social behavior and 
analyzing historical, sociological, and anthropological changes and the reflections on 
the juridical context. Taking as a fact that the family is where one establishes one’s 
first contact with life in society and that family has the duty to make one apt to live in 
community, aligned with the fact that the State elects it as the basis of the society, it 
becomes vital its protection to reach the harmony to all kinds of collectivity. 
Considering as an axiom the Principle of Human Dignity, guiding to the juridical order 
from the 1988 Federal Constitution, and because such principle reverberates on 
contemporary Family Right to the point to affection be recognized as juridical value, it 
is assured the rights to the most varied family models. Thus, the acknowledgment of 
affection as juridical value reflects on the reconstituted family model, creating a 
kinship bond between a stepfather, stepmother, and stepchild, or socio-affective 
kinship, assuring those excluded from society for not belonging to a family connected 
by consanguinity. The characterizing element of socio-affective paternity/maternity is 
“the State possession of the child”. 
 
Keywords: Current Family Models; Reconstituted Family; Principle of Human 
Dignity; I Affect As Juridical Value; Socio-Affective Relationship.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema Famílias Reconstituídas foi eleito para o presente trabalho de 

dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá – 

UNICESUMAR, por ser um tema atual, principalmente se analisado à luz dos 

princípios constitucionais norteadores do Direito de Família, que são sustentáculos 

dos novos modelos de família presentes na sociedade contemporânea. A família 

Reconstruída caracteriza-se por diversos termos como Mosaico, Recomposta, 

Pluriparental, Mista, Agrupada, Agregada, Reformada, Ensamblada (doutrina de 

língua espanhola), Famille Recomposée (doutrina francesa), Stepfamily ou 

Blendedfamily (doutrina americana), mas seu conceito é de uma família originada da 

união, seja pelo casamento ou união estável, homo ou heterossexual, de um casal 

em que um deles ou ambos possuem filhos de relacionamento anterior. Surge então 

a expressão que é amplamente divulgada pela doutrina, eu, você, os meus, os teus 

e os nossos. Esse tipo de família não é algo novo na sociedade, pois desde os 

primórdios, ela contempla os que, no decorrer do casamento, perderam seus 

cônjuges, ficando assim viúvos, ou aqueles que dissolvem seus casamentos, e 

posteriormente voltam a reconstruir nova família. No cenário pátrio, tem se tornado 

expressivamente elevado o número de famílias reconstruídas em decorrência da Lei 

do Divórcio publicada no ano de 1977. E o legislador, de lá para cá, só ampliou as 

facilidades para aplicação desse instituto. 

Esse fenômeno social e seus reflexos jurídicos saem do contexto 

comumente aceito de família, no sentido tradicional pai, mãe e filhos, e se inserem 

em um contexto complexo onde se tem pai, mãe, filhos, padrasto, madrasta, meio 

irmãos, etc., gerando diversas questões ainda não reguladas pelo Direito de Família, 

e que no Poder Judiciário são analisadas à luz dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da afetividade.  

O princípio da dignidade humana, reconhecido como super princípio, 

positivado na Constituição Federal, artigo 1°, III, bem como os demais princípios, 

possuem o condão de proteger a pessoa humana. E o efeito da verticalização dos 

princípios constitucionais para a legislação infraconstitucional, e, por consequência, 

a horizontalização desses valores nas relações particulares, dão sustentação na 

defesa dos direitos da personalidade. O núcleo base da dignidade humana é 
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expresso na formulação do imperativo categórico de Immanuel Kant: o ser humano 

deve sempre ser um fim em si mesmo, e, as coisas tem preço, e a pessoa humana 

tem dignidade. O princípio da dignidade humana guarnece o Direito de Família, 

tornando-se base constitucional para proteção e garantia de direitos aos mais 

variados arranjos familiares e aos efeitos irradiados aos demais institutos jurídicos 

de família. 

Já o princípio da afetividade, um corolário da dignidade humana e da 

igualdade, constitui o elo entre os integrantes do óikos familiar, que tendem a buscar 

a harmonia nas relações entre seus membros, embasando-as no amor e respeito. 

Esse amálgama dos laços familiares não vem de nenhuma estrutura legislativa 

codificada, uma vez que o direito não detém a competência de criar a afetividade, 

pois os sentimentos são características naturais e não decorrem de legislações, mas 

sim do convívio diário pautado no respeito, no diálogo e na compreensão. Como 

contribuição do princípio da afetividade ao Direito de Família, cumpre destacar o 

reconhecimento da União Homoafetiva, hodiernamente aceita como entidade 

familiar. Outra consequência a ser pontuada é a admissão de reparação por dano 

moral como resultado do abandono afetivo, admitindo-se a reparação civil nesse 

caso. E uma última contribuição a ser abarcada é o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, que tem por base a vontade e a posse de estado de filho. 

Para a análise do tema é mister contemplar como a doutrina, jurisprudência 

e a lei abordam a questão do parentesco e a autoridade parental no âmbito da 

família mosaico, uma vez que, da convivência entre padrastos e madrastas, com 

enteados e enteadas, originam-se laços afetivos, frutos da dedicação contínua 

despendida entre ambos. Essa realidade familiar culminou no reconhecimento da 

paternidade socioafetiva, que, por consequência, integrou-se ao parentesco civil. No 

que atine ao parentesco, cumpre destacar a existência do parentesco consanguíneo, 

por afinidade, e o parentesco civil em razão da adoção de filhos. O reconhecimento 

de parentesco socioafetivo está vinculado a este último tipo de parentesco. Destarte, 

o parentesco se perfaz baseado nas diretrizes constitucionais; atualmente, não é 

apenas filho aquele com a mesma carga genética do pai, mas também o adotado e 

aquele que foi considerado pelo convívio socioafetivo. Na família reconstituída, 

analisava-se juridicamente a possibilidade de uma mesma pessoa ter dois pais ou 

duas mães, questão esta que foi recentemente respondida pelo Supremo Tribunal 
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Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 898060/SC com Repercussão 

Geral 622.   

A presente pesquisa buscará respostas para os seguintes questionamentos: 

Como o Princípio da Dignidade Humana tem sido arguido como fundamento para 

garantir direitos aos mais diversos modelos familiares no Direito de Família 

contemporâneo? Como o reconhecimento do afeto como valor jurídico reflete no 

modelo familiar reconstituído, gerando vínculo de parentesco entre padrasto, 

madrasta e enteado assegurando aos excluídos da sociedade por não pertencerem 

a uma família ligada pela consanguinidade? É possível dizer que a convivência 

duradoura entre padrasto, madrasta e enteado é suficiente para a caracterização de 

filho socioafetivo? Faz-se necessário a posse do estado de filho? O padrasto e a 

madrasta que não tiverem um vínculo socioafetivo com o enteado, mesmo cuidando 

do mesmo, pode ser considerado autoridade parental? Quais os desdobramentos da 

socioafetividade no âmbito das famílias reconstituídas, e o impacto nos filhos, ao 

ponto de impedir que os ditos irmãos socioafetivo possam se casar? Pode-se pensar 

em reconhecimento socioafetivo post mortem entre os membros da família 

reconstituída? 

Para responder aos questionamentos a presente dissertação discorrerá 

sobre o cenário atual das famílias, abordando a família reconstituída e como o afeto 

tornou-se elemento essencial para o reconhecimento da paternidade socioafetiva e o 

desenvolvimento jurisprudencial que culminou na aplicação da multiparentalidade, 

bem como seus reflexos na seara da família reconstituída. Dentre as consequências 

decorrentes da possibilidade de uma Família Reconstituída Multiparental, vale 

destacar o impedimento ao casamento dos filhos socioafetivos e biológicos, 

analisando-se o aspecto legal da questão em tela. Também a questão em torno do 

reconhecimento post mortem da filiação socioafetiva. E deve-se, por fim, avaliar 

como o princípio da dignidade humana tem embasado as transformações ocorridas 

neste modelo familiar. 

O método a ser utilizado para a presente pesquisa será o dedutivo, que se 

propõe a perfazer o caminho das consequências, pois elencará uma cadeia de 

raciocínio em conexão descendente, isto é, do geral para o particular, e levará à 

conclusão. Segundo esse método, partindo-se de teorias e leis gerais, pode-se 

chegar à determinação ou previsão de fenômenos particulares.   
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Na presente pesquisa analisar-se-ão os problemas em um movimento lógico 

descendente, ou seja, a partir de uma premissa maior considerada verdadeira, que 

na presente pesquisa traduz-se no Princípio da Dignidade Humana, submetendo-se 

a uma segunda premissa, aqui representada pelo Princípio da Afetividade e pela 

lógica chega-se a uma conclusão que já estava presente nas premissas trabalhadas 

na presente pesquisa sobre a Família Reconstituída, demonstrando os reflexos 

jurídicos das duas premissas no âmbito desse modelo familiar específico. A 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial ligada ao tema proposto também constituirá 

primordial meio de elucidação dos problemas a serem enfrentados e solucionados. 

Não se olvidará da utilização do método histórico ao comparar a evolução 

dos modelos familiares até o contexto atual, o qual se insere a família reconstituída. 

Acompanhar o desenvolvimento dos princípios norteadores do direito de família no 

decorrer da existência humana, bem como a gênese do Princípio da Dignidade 

Humana até a sua positivação no artigo 1, III, da Constituição Federal de 1988, 

tornando-se basilar para assegurar direitos aos modelos familiares contemporâneos.  

Em síntese, o presente trabalho irá partir do Princípio da Dignidade, e 

demonstrar como esse super princípio tem embasado a jurisprudência para garantir 

direitos à Família Reconstituída, ante a gama de conflitos que circundam este 

modelo familiar, é o que se propõe a presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

2 DA DIFÍCIL TAREFA DE CONCEITUAR A FAMÍLIA À CARACTERIZAÇÃO DA 

FAMÍLIA RECONSTITUÍDA NO CENÁRIO FAMILIAR HODIERNO 

 

 

O conceito etimológico da palavra família, segundo os dicionários, vem do 

latim familia, que por sua vez se origina da língua dos Oscos, povo do norte da 

península da Itália, com o termo “famel”, que significa escravo. Em latim, famulus, 

famuli e fâmulo, escravo1. Para Plácido Silva, o conceito etimológico da palavra 

família é: “derivado do latim, de famel (escravo, doméstico), é geralmente tido, em 

sentido restrito, como a sociedade conjugal”2. Fustel de Coulanges, ao analisar o 

termo, ensina que o verdadeiro significado de família é propriedade: 

  

Ora, a palavra gens exprime exatamente o mesmo que a palavra 
genus, a ponto de se poder tomá-las uma pela outra, e dizer 
indiferentemente gens Fabia ou genus Fabium; ambas correspondem 
ao verbo gignere, e ao substantivo genitor, absolutamente como 
ghénos corresponde a ghennãn e a ghonéus. Todas essas palavras 
trazem ideia de filiação. Também os gregos designavam os membros 
de um ghonéus pela palavra homogálactes, que significa nutrido pelo 
mesmo leite. Comparemos todas essas palavras com as que temos o 
costume de traduzir por família, o latim familia e o grego õikos. Nem 
uma, nem outra contêm em si o sentido de geração ou de 
parentesco. O verdadeiro significado de familia é propriedade; 
designa o campo, a casa, o dinheiro, os escravos, e é por isso que 
as Doze Tábuas dizem, falando do herdeiro, familiam nancitor: o que 
aceita a sucessão. Quanto a õikos, é claro que não apresenta ao 
espírito outra ideia que a de propriedade ou de domicílio. Eis aí 
contudo os vocábulos que traduzimos ordinariamente por família.3 

 

No sentido psicológico, a peculiaridade é a ambivalência dos sentimentos, 

pois no seio familiar é que, certamente, cada indivíduo vivencia as maiores 

felicidades e também é acometido de grandes angústias, frustrações entre outros 

sentimentos. A família, no viés psicológico, seria o conjunto de pessoas unidas por 

uma experiência de vida ou por uma afeição comum. Mas ela sobrevive sem a 

vivência e não tem o monopólio da afeição4. A formação familiar estabelece um elo 

                                                 
1  GLANZ, Semy. A família mutante. Sociologia e direito comparado: inclusive o novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 17. 
2   SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 347. 
3  COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução Frederico Ozanan Pessoa de Barros. São 

Paulo: Américas, 1961, p. 92 
4  GLANZ, op. cit., p. 24. 
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entre o indivíduo e a família, nos seus valores e tradições, como analisa Jacques 

Lacan: 

 

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.5 

 

No conceito histórico, constata-se que não há uma definição preordenada de 

família que se aplique a todas as épocas, todos os povos, devido à modificação 

constante da sociedade. Mas pode-se enumerar os motivos para os fatos ocorridos. 

Dentre estes encontram-se fatores econômicos, políticos, reprodutivos, sociais, 

afetivos, até mesmo para preservação de patrimônio e tradições culturais. 

Na evolução histórica, percebe-se haver transição no modelo familiar, uma 

vez que, no direito clássico, a família romana era fundada no patriarcalismo e na 

hierarquização. A família atual voltou-se para o indivíduo, como ensinam José 

Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco Ferreira Muniz: 

 

Os sociólogos, historiadores, antropólogos e juristas têm revelado o 
processo de passagem da família patriarcal à família nuclear, este 
processo de desintegração da família é o resultado de profundas 
modificações das estruturas sociais, econômicas, políticas e 
culturais.6 

 

O grupo familiar tem sua função social e é determinado por necessidades 

sociais. Ele deve garantir o provimento das crianças, para que elas, na idade adulta, 

exerçam atividades produtivas para a própria sociedade, e deve educá-las para que 

elas tenham moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem. Tanto é assim 

que a organização familiar muda no decorrer da história do homem, mas, sobretudo, 

permanece como um organismo com nítidos caracteres culturais e sociais7. Família 

é um vocábulo que assume vários sentidos na esfera do direito. Pietro Perlingieri 

                                                 
5  LACAN, Jacques. Os complexos familiares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 13. 
6  OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de Direito de Família. 

4. ed. Curitiba: Juruá, 2001, p. 12. 
7  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Temas Atuais de Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 3. 
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traz uma noção de família como conceito legislativo e menciona a pluralidade de 

modelos familiares, além de chamar a atenção para o fato da organização familiar 

não se esgotar nas restritas formas de uma família nuclear: 

 

A família como conceito legislativo não é absolutamente unitária e, 
alternadamente, o legislador propõe ora uma noção restrita (cônjuge 
e filhos ou somente cônjuges e filhos menores), ora uma ampla 
(cônjuge, afins, parentes até um determinado grau), até um conceito 
mais amplo que compreende todos aqueles que vivem no âmbito de 
um núcleo familiar. O problema da unidade da família deveria ser 
apresentado distintamente com referência a cada uma das possíveis 
noções, e a mesma noção de “unidade” teria sentido completo em 
imediata relação com determinadas fattispecie concretas de família. 
A pluralidade de modelos familiares, o fato de que sua organização 
não se esgote nas restritas formas de uma família nuclear, o 
fenômeno das reagregações de parentes [...] não devem ser 
ignorados na análise jurídica.8 

 

A ampla diversidade do termo família decorre do reconhecimento de grupos 

sociais em suas essências diferentes, que mudam em decorrência da época, da 

geografia, do desenvolvimento econômico, social, de classe social e da constante 

transformação no modo de pensar, pois, inúmeras são as influências do ambiente 

social para a formação da personalidade humana e, inegavelmente, a família é a 

mais importante de todas.   

Nas lições de Leonardo Barreto Moreira Alves, “é ela que proporciona as 

recompensas e punições, por cujo intermédio são adquiridas respostas para os 

primeiros obstáculos da vida. É instituto no qual a pessoa humana encontra amparo 

irrestrito, fonte de sua própria felicidade”9, sendo esta felicidade alvo almejado pelo 

ser humano, como ensina Immanuel Kant, e é uma finalidade da qual se pode dizer 

que todos os seres racionais perseguem e, portanto, uma intenção que não só 

podem ter, mas de que se deve admitir que a tem na generalidade por ser uma 

necessidade natural: esta finalidade é a felicidade.10 

A família atual e moderna tem seu principal vínculo no amparo emocional ao 

indivíduo, sendo alicerçada nos laços afetivos. Portanto, torna-se uma tarefa difícil 

conceituá-la. Outrora, quando se pensava em casamento, ligava-se tal ideia ao 

                                                 
8  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução Maria Cristina De Cicco. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 250. 
9  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Temas atuais de Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 3. 
10  KANT, Immanuel. Fundamentações da Metafísica dos Costumes. Tradução Paulo Quintelha. 

Coimbra: Edições 70, LDA, 2007, p. 51-52. 
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conceito de pessoas unidas pelos laços do casamento religioso e da família 

patriarcal, em que o pai era a figura central, e a mãe era cercada de seus filhos, 

genros, noras e netos, todos sentados ao redor de uma mesa cheia de quitutes 

deliciosos, com ouvidos atentos a escutar os discursos do patriarca. No entanto, 

esse modelo de família constituída pelo casamento sofreu modificações nos últimos 

tempos, e novos arranjos foram surgindo. 

Nesse viés inovador, acompanhando as transformações sociais e também 

os avanços científicos em matéria de reprodução humana, a Constituição Federal de 

198811, considerada a constituição cidadã, incluiu no rol de modelos familiares a 

família monoparental, formada por qualquer dos pais e sua prole, e a união estável, 

que recebeu o status de entidade familiar para efeito da proteção do Estado, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.  

O retrato de família já não cabe em um quadro apenas, há que se pensar em 

vários quadros, como, por exemplo, o de uma mãe sentada à mesa esperando seu 

único filho e companheiro das peripécias da vida chegar para o jantar. Ou quem 

sabe o quadro de um padrasto segurando a mão do enteado e também do seu filho 

biológico, ao adentrar no colégio para o primeiro dia de aula. Tantos outros retratos 

poderiam ser descritos no presente trabalho, e, em todos, ou pelo menos na maioria 

deles, poderia se perceber a felicidade e a satisfação de se ter uma família, além de 

ver refletida a sensação de aconchego e amor. A música Família12, da banda Titãs, 

expõe atos corriqueiros do dia a dia, que são importantes para realização pessoal de 

cada um dos seus membros, como papai, mamãe, titia: 

 

Família 
Família, família 
Papai, mamãe, titia 
Família, família 
Almoça junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
Mas quando a filha quer fugir de casa 
Precisa descolar um ganha pão 
Filha de família se não casa 
Papai, mamãe não dão nenhum tostão 
Família ê 
Família A 
Família 

                                                 
11  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
10 out. 2018. 

12  FAMÍLIA. Intérprete: Titãs. Compositores: Antônio Bellotto e Arnaldo Antunes Filho. In: CABEÇA 
Dinossauro. [S. l.]: Warner/Chappell Music, Inc. Universal Music Publishing Group, 1986. 
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Família, família 
Vovô, vovó, sobrinha 
Família, família 
Janta junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
Mas quando o nenê fica doente 
Procura uma farmácia de plantão 
O choro do nenê é estridente 
Assim não dá pra ver televisão 
Família ê 
Família ê 
Família 
Família, família 
Cachorro, gato, galinha 
Família, família 
Vive junto todo dia 
Nunca perde essa mania 
A mãe morre de medo de barata 
O pai vive com medo de ladrão 
Jogaram inseticida pela casa 
Botaram um cadeado no portão 
Família ê 
Família ê 

 

Percebe-se, deste modo, por que o art. 226 amplia a concepção de família, 

sob influência do princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, 

passando a abarcar não só a família tradicional, mas também a união estável e a 

monoparental. E a doutrina e a jurisprudência estendem a delimitação de família aos 

demais arranjos familiares, uma vez que a Constituição Federal de 1988, não deu à 

família um acorde único, mas permitiu que ela fosse composta com uma melodia de 

diferentes acordes e arranjos. 

Há no cenário contemporâneo vários modelos de família, sendo elas: 

matrimonial, monoparental, homoafetiva, informal, parental, pluriparental, 

eudemonista, de modo que, um conceito predefinido de família é desnecessário para 

a compreensão de sua estrutura, mas, sim, deve-se verificar os valores por ela 

irradiados, bem como sua sistemática no contexto em que se encontra. Não 

obstante a Constituição Federal de 1988 ter sido a verdadeira responsável pela 

criação deste moderno conceito de família, não há que se duvidar acerca da imensa 

importância da precisão infraconstitucional deste para fins de incremento da 

segurança jurídica na resolução de lides forenses13. É relevante para o Direito, ao 

analisá-la, refletir as aspirações pessoais, patrimoniais e sociais de seus membros. 

                                                 
13  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Temas atuais de Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 20. 
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Assim sendo, para lograr êxito em compreender o conceito de família no presente, 

faz-se mister tecer considerações de sua evolução no decorrer dos tempos. 

 

 

2.1 A FAMÍLIA E A SUA CARACTERIZAÇÃO NAS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES 

HUMANAS 

 

A família como instituição social é uma entidade anterior ao Estado, anterior 

à religião e também anterior ao Direito, que hoje a regulamenta e lhe assegura 

direitos. Ela resistiu a todas as transformações que sofreu a humanidade, quer de 

ordem moral, econômica, social, científica ou cultural, sobrevivendo, praticamente 

incólume, certamente de forma involuntária e material, seguindo, paulatinamente, na 

primordial função natural de conservação da espécie humana14. Para melhor 

compreender o Direito de Família, faz-se necessária uma breve análise fática de sua 

evolução. 

Nos primórdios da humanidade, constatava-se a presença de agrupamentos 

entre pessoas, as chamadas tribos, formados predominantemente pela presença 

das mulheres nas aldeias e dos homens na caça. Nesta fase primitiva de formação 

de agrupamentos, as relações entre homens e mulheres se davam de forma 

promíscua, em que todos os homens pertenciam a todas as mulheres e que cada 

mulher pertencia igualmente a todos os homens15. Não se constata a monogamia 

que prepondera hodiernamente. 

Os filhos de uma mulher são igualmente filhos de seus tios e irmãos de seus 

primos, decorrendo, desta relação estreita de parentesco, os deveres de cuidado e 

assistência entre todos os membros da família16. Desse arranjo familiar existente 

nos primórdios da humanidade, verifica-se, na senda do direito, um conceito amplo 

de família, em que a assistência mútua se estende a todos do clã ou tribo, 

independentemente do vínculo de parentesco. 

Os ascendentes, portanto, são considerados comuns, dado à prática da 

poligamia pelos homens, e da poliandria pelas mulheres; nesses tempos não havia 

                                                 
14  TERCIOTI, Ana Carolina Godoy. Famílias monoparentais. Campinas, SP: Millennium, 2011, p. 3. 
15  ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 9. ed. Tradução 

Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984, p. 31. 
16  Ibid., p. 29. 
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possibilidade alguma de identificar-se a ascendência dos filhos na linha paterna, 

tampouco havia que se falar na proibição do incesto como valor moral.17 

E ante o desenvolvimento de técnicas domésticas utilizadas nesse tempo, 

como, por exemplo, o modo de guardar alimentos em casa e a manipulação dos 

utensílios domésticos, tornavam importante o papel da mulher como provedora das 

tribos, consideradas como superiores aos homens, originando o denominado direito 

materno, o que lhes dava a garantia de reconhecer os filhos como seus18. Esse 

período ficou conhecido como era do matriarcado. No entanto, progressivamente, o 

direito materno foi deixado de lado, dando lugar ao direito hereditário paterno. Inicia-

se, pois, a transição do matrimônio por grupos sindiásmico19, para a monogamia20. 

Com o direito materno perdendo espaço, à medida que os homens 

começaram a dominar a arte de produzir os utensílios de metais, propiciando a 

acumulação de bens, a supremacia do homem se deu de forma definitiva com a 

necessidade de se eleger um herdeiro legítimo para suceder o patrimônio do pai. 

Nessa fase, os laços conjugais não podiam ser rompidos, ao contrário do que se 

dava quando do domínio feminino. Assim, só o homem poderia romper o vínculo 

conjugal e repudiar a mulher21. 

Na idade antiga, consolidou-se o agrupamento familiar monogâmico. Na 

família romana, percebia-se uma acentuada característica de autoridade do chefe 

familiar, era o pater famílias que exercia sobre os filhos o direito de vida e de morte e 

os demais membros da família dependiam dele, a mulher era totalmente 

subordinada à autoridade marital e podia ser repudiada de modo unilateral pelo 

marido22.  A família baseava-se em condições econômicas, balizada na propriedade 

privada, e na procriação de filhos para o trabalho e sucessão23. Esta situação é 

abarcada por Fustel de Coulanges: 

 

                                                 
17  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 26 
18 Ibid., p. 51. 
19  Segundo Engels, a família sindiásmica é um tipo de família matriarcal segundo o qual o vínculo 

conjugal dissolve-se facilmente (a infidelidade e/ou o divórcio são tolerados) e os filhos continuam 
a pertencer à mãe. 

20  CAVALCANTI, op. cit., p. 26-27. 
21 Ibid., p. 62. 
22  LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 8. 
23  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009, p. 13. 
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Mas a união que prescreve não pode realizar-se senão na presença 
das divindades domésticas; é a união religiosa, sagrada, indissolúvel, 
do esposo e da esposa. Não se julgue o homem autorizado a deixar 
de lado os ritos, e a fazer do casamento um simples contrato 
consensual, como aconteceu no fim das sociedades grega e romana. 
A antiga religião lho proíbe, e, se ousar fazê-lo, ela o castiga, porque 
o filho que vier a nascer dessa união é considerado bastardo, isto é, 
uma criatura que não tem lugar no lar, não tem o direito de realizar 
nenhum ato sagrado, não pode orar. 
Essa mesma religião vela com cuidado sobre a pureza da família. A 
seus olhos, a mais grave falta que possa ser cometida é o adultério, 
porque a primeira regra do culto é que o lar se transmite de pai para 
filho; ora, o adúltero perturba a ordem do nascimento.24 

 

Com o passar do tempo, a severidade das regras foi atenuada, passando a 

vigorar o casamento sine manu, no qual as necessidades militares estimularam a 

criação de um patrimônio independente para os filhos. O imperador Constantino, no 

século IV, inseriu no Direito Romano a concepção cristã de família, e assim, 

paulatinamente, a família romana foi evoluindo, no sentido de restringir a autoridade 

do pater, outorgando maior autonomia à mulher e aos filhos, passando estes a 

administrar os pecúlios castrenses25. Observa-se nessa época, na seara jurídica, um 

conceito mais restrito de família, em que o instituto parentesco torna-se importante 

para fins sucessórios. 

O princípio da família, nessa situação, não é o afeto natural, porque o direito 

romano não dá importância alguma a esse sentimento. Ele pode existir no fundo dos 

corações, mas nada representa para o direito. O pai pode amar a filha, mas não 

pode legar-lhe os bens. Nesse sentido, as leis da sucessão, entre todas as outras, 

atestam mais fielmente a ideia que os homens tinham do conceito de família26. 

Após o período clássico da antiguidade greco-romana, a ideia de 

acumulação de riquezas tornou-se tendência das sociedades posteriores, a exemplo 

da idade média, quando por consequência das práticas comerciais, surgiu a 

burguesia27. Na Idade Média, prevaleceram os ditames do Direito Canônico, sendo, 

portanto, o casamento religioso o único reconhecido como válido. O Direito Romano 

continuou influenciando no poder familiar, mas as relações patrimoniais do casal 

                                                 
24  COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução Frederico Ozanan Pessoa de Barros. São 

Paulo: Editora das Américas, 1961, p. 81. 
25  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 31. 
26  COULANGES, op. cit., p. 34-35. 
27  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 29. 
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sofreram intervenção de diversas regras oriundas do Direito Germano. Segundo 

Carlos Roberto Gonçalves, “a família brasileira, como hoje é conceituada, sofreu 

influência da família romana, da família canônica e da família germânica”28. 

No século XIX, pode-se perceber o apogeu no sistema patriarcal familiar. A 

vida política e social da época somente competia aos homens, enquanto às 

mulheres cabia administrar o interior do lar com ordem e elegância: governar os 

criados com firmeza e docilidade; elevar-se ao nível do marido por uma educação 

culta29. Nesse mesmo sentido, Alexis de Tocqueville traduz o espírito da família à 

época, ao compará-la à herança do pai de família que é transmitida para geração 

vindoura como legado de todo esforço para prosperar o patrimônio. 

 

Resulta daí que o espírito de família se materializa de certa forma na 
terra. A família representa a terra, a terra representa a família; ela 
perpetua seu nome, sua origem, sua glória, sua potência, suas 
virtudes; e uma testemunha imperecível do passado é uma garantia 
preciosa da existência vindoura.30 

 

No Brasil dos senhores de terras e da escravatura, o pensamento era o 

mesmo. Verifica-se tal afirmação na leitura da obra de Bernardo Guimarães, 

intitulada A Escrava Izaura, cujo enredo relata o cotidiano da época, em que o 

patriarca transmite aos filhos sua propriedade, seus escravos e demais pertences: 

 

Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com 
toda a família, inclusive os dois novos desposados, transportou-se de 
novo para a fazenda de Campos. Foi então que o comendador 
entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela 
propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela 
existentes, declarando-lhe que achando-se já bastante velho, 
enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus 
dias livre de afazeres e preocupações, para o que bastavam-lhe com 
sobejidão as rendas que para si reservava. Feita em vida está 
magnífica dotação a seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa 
porém preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto 
e aprovação do marido.31 

 

                                                 
28  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 32. 
29  Ibid., p. 31. 
30  TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 116. 
31  GUIMARÃES, Bernardo. A Escrava Izaura. São Paulo: Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, 

Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, [20--]. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000057.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
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Com o advento da Revolução Industrial e a pujante demanda por mão de 

obra, a mulher adentrou no mercado de trabalho. Desse modo, os rendimentos 

obtidos pela família não eram mais um ônus apenas do homem, passando assim o 

casal a ser a fonte provedora de renda da família. A ideia única de família patriarcal 

começa a ser relativizada, pois a mulher – leia-se mãe e esposa –, sai do recôndito 

do lar e da dedicação exclusiva à família e oferece sua mão de obra ao mercado de 

trabalho. Não se trata da extinção da instituição. Definitivamente, tratam-se de novos 

paradigmas, novos horizontes vistos para vários tipos de famílias, conforme será 

posteriormente analisado, em função de mudanças sociais juridicamente 

relevantes.32 

A sociedade desenvolveu-se e novos valores eclodiram com a inovação 

científica e tecnológica, galgando avanços nunca imaginados. Nessa perspectiva, 

restou evidenciada a preocupação necessária com a proteção da pessoa humana. 

Assim, iniciando-se a decadência do império do ter, sobressaindo à tutela do ser33. 

Novos valores permeiam a sociedade contemporânea, esses rompem com o modelo 

de família patriarcal e introduzem uma concepção de família descentralizada e 

democrática34 que visa à igualdade e que não segue o rigor do matrimônio ditado 

por regras religiosas. O escopo precípuo da família passou a ser a solidariedade 

social e as demais condições necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, 

sendo regidos pelo afeto, como sua mola propulsora35. Assim, ensina Waldyr Grisard 

Filho: 

 

Já na modernidade difunde-se a ideia de valorizar os direitos da 
intimidade e da privacidade. Sua incindível conexão com a dignidade 
humana estimou que estes deveriam ser os últimos dos atributos da 
pessoa humana a necessitar de limitações, desta sorte consumando 
uma mudança do enfoque que da família se tinha até então, 
abandonando-se as concepções abstratas e estéreis que impediam o 
livre desenvolvimento da pessoa. Impunha-se descerrar o véu do 
núcleo familiar para desvendar em cada caso se verificar 

                                                 
32  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 33. 
33  FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 4. 
34  Em que pese o termo democracia seja afeto ao direito público, a doutrina em direito de família 

vale-se do termo para exemplificar um modelo familiar que todos os membros têm a oportunidade 
de manifestar-se de maneira isonômica. 

35  Ibid., loc. cit.  
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efetivamente um vínculo de amor e autêntica solidariedade entre 
seus integrantes.36 

 

Todos os fatores listados contribuíram para que se chegasse aos modelos 

familiares hodiernos. Deste modo, resta então verificar como esta evolução ocorreu 

na seara do Direito de Família brasileiro. 

 

2.2 A EVOLUÇÃO SOCIAL E OS NOVOS VALORES NA EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

 

Ao olhar a família como a primeira entidade da qual o ser humano passa a 

fazer parte, observa-se, pois, sua importância para a espécie humana e para a 

sociedade. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 elegeu família como base 

da sociedade e delegou ao Estado o ônus de protegê-la. Como já abordado em item 

anterior, é evidente que não existe um modelo estanque de família, devido aos 

diversos fatores já apontados, mas apesar de todas as mudanças ocorridas no seio 

familiar ao longo dos tempos, ela continua apontada como célula mater da 

sociedade. Como ensina Daniela Paiano: 

 

A alteração introduzida no campo de Direito de Família, na atual 
Constituição Federal, decorreu de um processo evolutivo social e 
legislativo. Foram diversas leis que aos poucos alteraram temas 
principais concernentes aos temas, de modo que toda mudança 
infraconstitucional foi recepcionada pela Constituição vigente. 
A Revolucionária mudança constitucional alargou o conceito de 
família e passou a proteger, de forma igualitária, todos os seus 
membros, tanto os que participam da união – cônjuges e 
companheiros, quanto seus descendentes, de modo que o conceito 
adotado pela Constituição, de forma mais ampla, trata a família como 
‘entidade familiar’, independente de sua forma de constituição, 
garantindo-se, a essas pessoas, proteção jurídica.37 

 

Nessa contínua modificação dentro do modelo familiar, destacam-se as que 

se desenrolaram a partir do século XX e seus reflexos nos aspectos históricos, 

sociais, morais, religiosos, econômicos e, principalmente, no âmbito jurídico. Nesse 

período houve a necessidade de se aceitar no cenário familiar não só a família 

patriarcal, mas de constatar que existem outros modelos familiares que merecem 

                                                 
36  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 60 -61. 
37  PAIANO, Daniela Braga. A Família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 3. 
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amparo social e jurídico, uma vez que a família deixou de ser uma entidade que 

servia ao homem em seu patrimônio e passou a ser a entidade que busca a 

realização e desenvolvimento pessoal de cada um dos seus membros, 

sobressaindo-se as relações de auxílio mútuo e de afeto. Maria Berenice Dias aduz 

que: 

 

Nem se sabe como começou, mas muitos foram os fatores que 
levaram à transformação da família patriarcal de uma unidade de 
procriação e produção para a família dos dias de hoje: nuclear e 
linear. A nova família estrutura-se nas relações de autenticidade, 
afeto, amor, diálogo e igualdade. [...], o principal abrigo da família é a 
sua realidade contemporânea e nela se confrontam as 
transformações culturais e sociais do tempo, para reconhecê-la em 
suas mutações evolutivas, nos seus valores emergentes, e por novas 
configurações que dimensionam em seu pluralismo e variabilidades 
que desafiam permanentemente reflexões jurídicas.38 

 

O direito atenta-se a tutelar a família como valor que está assegurado 

constitucionalmente, principalmente dado ao que preceitua a Declaração Universal 

de Direitos do Homem39, que reconheceu o direito de constituir família à pessoa 

humana, primando pela igualdade entre os cônjuges. E nesse movimento de 

constitucionalização de diretos humanos, a Constituição Federal Brasileira de 1988 

não privilegiou proteção somente à família oriunda do casamento, mas também às 

advindas de outras espécies, denotando a concepção de uma família plural, sendo 

que tal movimento ocorreu também na América Latina40: 

 

O processo que acabamos de descrever teve um forte impacto no 
direito de família, já que ao se impor a “releitura” de suas disposições 
à luz dos textos constitucionais e dos instrumentos internacionais 
sobre direitos humanos, esta nora metodologia de interpretação e 
aplicação do direito terminou por influir profundamente sobre a 
regulação das relações familiares; isto porquanto uma sociedade 
democrática - caracterizada pelo pluralismo, a tolerância e o espírito 
de abertura - supõe o reconhecimento de uma família democrática e 

                                                 
38  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 

29. 
39  Artigo 16º:1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir 

família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura 
da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.  

40  ESBORRAZ, David Fabio. El concepto constitucional de familia en América Latina. Tendencias y 
proyeCódigo Civiliones, Revista de Derecho Privado, Colombia, n. 29, p. 15-55, jul./-dic. 2015, p. 
26. 
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pluralista e, em consequência, uma reconsideração da instituição 
familiar desde esta nova perspectiva. (tradução nossa).41 

 

O doutrinador argentino Augusto Cesar Belluscio também aponta a mudança 

no Direito de Família com a concepção de novas formas de família42: 

 
Novas formas de família. A profunda evolução dos costumes que 
ocorreu na segunda metade do século XX deu lugar a que se 
considere que, frente o tipo clássico de família, integrada por pai, 
mãe e filhos, existem outros modelos que se produzem como 
consequência de atos voluntários ou ainda de eventos fortuitos, 
como a morte de um dos integrantes do casal. Em primeiro lugar, 
fala-se de família monoparental, que é a formada por uma pessoa só 
com seus filhos. A circunstância pode decorrer da morte de um dos 
pais, da separação – de fato ou judicial – do divórcio, quando a 
guarda dos filhos se confia ou se exerce de fato pelo pai ou pela 
mãe, mas também da proteção ou da adoção por parte de uma 
pessoa que não convive com a outra. Também se fala de família 
reconstituída, a integrada pelo solteiro, viúvo ou divorciado com filhos 
que contrai um novo matrimônio, o qual estabelece parentesco por 
afinidade do novo cônjuge com aqueles. (tradução nossa).43 

 

Adotou-se, a partir de então, um viés de família constitucionalizada e não 

mais codificada como vigorou outrora, pois verifica-se que a família no Código Civil 

de 1916 era aquela fundada sob a égide do casamento. Naquela época, tal entidade 

era protegida de qualquer ameaça e, portanto, não era possível se dissolver o 

vínculo do matrimônio. A cultura católica era a base moral da sociedade. O 

casamento religioso gozava da condição de sacramento regido pelas leis 

                                                 
41  El proceso que acabamos de describir ha tenido un fuerte impacto en el derecho de familia, ya que 

al imponerse la "relectura" de sus disposiciones a la luz de los textos constitucionales y de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, esta nueva metodología de interpretación 
y aplicación del derecho terminó por influir profundamente sobre la regulación de las relaciones 
familiares43; esto por cuanto una sociedad democrática -caracterizada por el pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu de apertura- supone el reconocimiento de una familia democrática y 
pluralista, y en consecuencia una reconsideración de la institución familiar desde esta nueva 
perspectiva. 

42  BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual de derecho de familia. 7. ed. Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 2002, p. 8. 

43  Nuevas formas de familia. La profunda evolución de los costumbres que se há producido em la 
segunda mitad del siglo XX há dado lugar a que se considere que frente al tipo clássico de familia, 
integrada por padre, madre e hijos, existen otros modelos que se producen como consecuencia de 
actos voluntários o aun de hechos fortuitos, como la muerte de uno de los integrantes de la pareja. 
Em primer lugar, se habla de familia monoparental, que es la formada por uma persona sola com 
sus hijos. La circunstancia puede deberse a la muerte de uno de los padres, a la separación – de 
hecho o judicial – y el divorcio cuando la guarda de los hijos se confia o se ejerce de hecho por el 
padre o la madre, pero también a la procreación o la adopción por parte de uma persona que no 
convive con outra. También se habla de familia ensamblada, la integrada por el soltero, viudo o 
divorciado com hijos que contrae um nuevo matrimonio, el cual estabelece parentesco com 
afinidade del nuevo cónyuge com aquéllos. 
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eclesiásticas. Chancelado pelos céus, o casamento não poderia ser desfeito: O que 

Deus uniu o homem não separa!44 Nesse ínterim, cabia ao homem o comando da 

composição familiar, ao passo que a mulher legalmente era equiparada aos 

relativamente incapazes. Inicialmente, o casamento não se dissolvia nem mesmo 

com o instituto do desquite, que surgiu logo após, mas somente se findava com as 

hipóteses de adultério, tentativa de morte, sevícias, injúria grave e abandono 

voluntário e injusto do lar por prazo não inferior a dois anos.  

O desquite podia se dar de forma consensual ou litigiosa, e, neste último 

caso, havia sempre uma relação com a concepção de culpa, que culminava no bloco 

de sanções patrimoniais e não patrimoniais do cônjuge que havia dado causa à 

ruptura familiar. A título de exemplo, ao cônjuge culpado não se permitia exercer a 

guarda dos filhos, dentre outros limites impostos legalmente ligados à ideia de culpa 

na dissolução do vínculo conjugal. O desquite somente chancelava a separação de 

corpos e acabava com a comunicabilidade de bens. A definição legal de um 

verdadeiro jogo de palavras: rompe o casamento, mas não dissolve a sociedade 

conjugal45. Pode-se constatar que a relação familiar desse período está 

intrinsicamente ligada aos ditames da religião e da moral, assim como com a 

necessidade de delinear os limites dos direitos à propriedade. Sobre a figura da 

mulher nesse período, Rozane Cachapuz aduz que: 

 

A mulher era subjugada à condição de total submissão, ao ponto de 
juridicamente ser-lhe negada a capacidade absoluta. Era-lhe proibida 
a manifestação social, o estudo e o trabalho, sem o consentimento 
do pai ou do marido.46 

 

Com a instituição do Estatuto da Mulher Casada, Lei nº 4.121/62, à mulher 

concebe-se certa autonomia, tendo o acesso à justiça nas situações de 

controvérsias afetas à sociedade conjugal. Esse diploma normativo permitia que a 

mulher, no desquite por culpa de ambos os cônjuges, tivesse a guarda dos filhos. No 

ano de 1977, foi instituída a lei do divórcio, Lei nº 6.615, em que é permitido o 

divórcio após cinco anos de separação de fato ou três anos de separação judicial, e 

                                                 
44  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 20. 
45  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 21. 
46  CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Da família patriarcal a família contemporânea. Revista Jurídica 

Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 4, n. 1, p. 69-77, 2004, p. 71. 
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é permitido separar-se somente uma vez. Semy Glanz faz um breve resumo sobre 

este período: 

 

No antigo império, que existiu até 1889, só se admitia o casamento 
religioso. Após a República, veio a Lei do Casamento Civil, mas se 
aceitando apenas o casamento religioso. Mas na época, seja por 
falta de divulgação, pois os jornais eram raros e poucos liam, seja 
porque havia grande influência religiosa, muitos continuaram a casar-
se apenas na igreja e só depois “descobriram” que não eram 
casados. Para isto usava-se de norma incluída no Código Civil de 
1916 (art. 206), que reconhece a “posse de estado de casados”. [...], 
Há fatos corriqueiros que demonstram, como o caso da alteração do 
regime de bens no casamento, sem pacto nupcial. No Brasil, o 
regime do velho Código Civil era o da comunhão universal, 
admitindo-se outros regimes contratados. [...]. Com a edição da Lei 
do Divórcio (antes não admitido), o legislador alterou também o 
chamado regime de bens supletivo, isto é, aquele que a lei impõe se 
não for escolhido outro. Não havendo pacto, o regime passou a ser o 
da comunhão parcial de bens.47 

 

Após a edição da Lei do Divórcio, facultou-se ao indivíduo o direito de estar 

ou não casado se assim o desejar. Pode-se dizer que o indivíduo não necessitava 

mais estar ligado a outrem por forças jurídicas, mas podia fazê-lo por vontade 

própria, e é nesse cenário que nasceu uma das formas do modelo familiar 

reconstituído. Esse foi o marco temporal que fixou o início do crescimento 

exponencial do número de famílias reconstituídas, pois os ex-cônjuges poderiam, 

caso assim o quisessem, formar uma nova família e buscar realizar-se nela. 

Vale aqui ressaltar que a rigidez também prevalecia em relação aos filhos, 

que acabavam por ser rotulados de acordo com o vínculo existente entre os pais. 

Somente os filhos concebidos na constância do casamento eram reconhecidos e 

tratados por filhos legítimos, os demais ficavam à margem da família dita tradicional. 

Maria Berenice Dias aborda o tema alegando que: 

 

Somente os concebidos no seio da família constituída pelo 
casamento podiam ser reconhecidos. Eram os legítimos. Os demais 
recebiam um punhado de adjetivações altamente discriminatórias e 
pejorativas e ficavam à margem da cidadania. Não tinham direito ao 
nome do pai, a alimentos nem podiam ser herdeiros. Caso os 
genitores não fossem casados, os filhos eram chamados de naturais. 
Mas, se um dos pais fosse casado, o filho era chamado de ilegítimo, 

                                                 
47  GLANZ, Semy. A família mutante. Sociologia e direito comparado: inclusive o novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 72. 
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espúrio, bastardo. Caso houvesse algum vínculo de parentesco entre 
os pais, os filhos eram chamados de incestuosos.48 

 

Após essa breve digressão histórica, retoma-se ao tema da família sob a 

influência dos preceitos da Constituição Federal de 1988, que trata com igualdade 

homens e mulheres, e traz a igualdade entre os filhos havidos ou não na constância 

do casamento e que, a partir dela, toda norma do Direito de Família deve ser 

submetida ao seu crivo, que tem como fundamento a dignidade humana. 

Em 1977 a Lei 7.515 estabeleceu o divórcio, após anos de debate e 

enfrentamento com a igreja. Em 1989, a Lei nº 7.811/89 trouxe a permissão para 

divórcios sucessivos. A Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente49, 

trata a criança como sujeito de direitos e não mais como objeto de disputa pelos 

pais, com princípios protetivos dos interesses de crianças e adolescentes para seu 

saudável desenvolvimento e inserção na vida social. Já a Lei nº 8.560/92 possibilitou 

a investigação de paternidade para os filhos havidos fora do casamento. 

Ainda na sequência cronológica, têm-se as leis nº 8.971/94 e 9.278/96 que, 

mesmo usando termos e requisitos diferentes, regulamentaram a união estável 

reconhecida pela Constituição Federal de 1099, inclusive no direito sucessório.  

Porém, o Código Civil de 200250 não abarcou tais inovações legislativas, uma vez 

que se manteve fiel à estrutura familiar patriarcal tratando de forma diferente o 

casamento da união estável no direito sucessório, em total prejuízo às uniões 

estáveis. Tal situação foi dirimida pelas decisões dos Tribunais, ora entendendo que 

as leis especiais de 1994 e 1996 estavam vigendo, ora decidindo pela nova ordem 

de vocação hereditária ditada pelo Código Civil de 2002. Por fim, o STF decidiu a 

questão, declarando a igualdade entre as uniões do casamento e da união estável 

no que se refere ao direito sucessório. No ano de 2007, com a Lei nº 11.441, o 

divórcio e a separação de casais que não possuam filhos menores passou a ser 

realizada de modo extrajudicial, sem a necessidade de chancela do Poder Judiciário. 

                                                 
48  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 22. 
49  BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente e legislação correlata [recurso eletrônico]: Lei 

n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata. 12. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-
ambiental/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em: 16 
out. 2018. 

50  BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018. 
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Em 2010, com o advento da Emenda Constitucional nº 66, que dispõe sobre 

a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por 

mais de dois anos. O casamento deixou de ser uma instituição, cuja dissolução 

sofria restrições legais, para configura-se como um ato de devotamento recíproco, 

que se alicerça no amor e no afeto desferido pelos cônjuges no animus de constituir 

família, seja ela qual for51. 

O surgimento de novas famílias, somado ao reconhecimento do princípio da 

dignidade humana, traz à baila um conceito de família fundada no respeito e na 

participação de cada um dentro da coletividade que possuem como vínculo mútuo o 

afeto que permeia seus componentes, mantendo-os leais ao compromisso de todos 

alcançarem a felicidade. Portanto, merece destaque o estudo de cada modelo 

familiar presente nesse cenário e as peculiaridades que eles denotam. 

 

2.3 OS DIVERSOS ARRANJOS FAMILIARES NA SOCIEDADE ATUAL 

 

Os países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

permitiram a inserção dos princípios inspirados nos ideais iluministas, em seus 

sistemas jurídicos, promovendo alterações de valores sociais e jurídicos que 

terminaram por derrubar o paradigma do patriarcalismo, permitindo assim, 

transformações sociais, econômicas, políticas e religiosas que marcaram a 

sociedade ocidental, especialmente após a Segunda Guerra, e implantaram um 

novo sistema baseado na liberdade, na igualdade e na dignidade da pessoa 

humana.52 

A família contemporânea tem a função de permitir, em uma visão filosófica-

eudemonista, a cada um dos membros, a realização dos seus projetos pessoais de 

vida53. Aliás, pode-se pensar os diversos modelos de famílias na atualidade como 

um mosaico, e a palavra mosaico vem do latim, mais especificamente de 

mosaicus54, um termo empregado pelos romanos para referir-se às combinações de 

                                                 
51  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 36. 
52  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 63. 
53  GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 64. 
54  MOSAICO. Conceito, o que é, significado. Conceitos.com. Disponível em: 

<https://conceitos.com/mosaico/>. Acesso em: 26 ago. 2018. 



31 
 

 

pedra e vidro, utilizadas para enfeitar o pavimento dos templos dedicados às musas. 

Ao pensar o universo das famílias na atualidade, tem-se que cada uma das peças 

do mosaico, as chamadas tesselas, representam um tipo de família, pois cada 

tessela possui sua dimensão e características específicas, ao final compõem uma 

imagem que representa o todo com perfeição. Como ensina Ricardo Calderón: 

 

A pedra de toque desses relacionamentos certamente foi o novo 
papel conferido à subjetividade, pelo qual se permitiu à pessoa 
amplas possibilidades de busca pela sua realização, valor que 
passou a prevalecer sobre outros interesses. Reduzem-se as 
funções econômicas, políticas, religiosas e sociais e, paralelamente, 
emergiu o respeito pela busca da realização individual de cada um, 
em que assume relevo a função eudemonista.55 

 

 A Declaração Universal de Direitos do Homem, em seu art. XVI, 3, 

estabeleceu: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito 

à proteção da sociedade e do Estado”.56 E a Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, assinada em São José da Costa Rica, no art. 17, preceitua que a família 

é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela 

sociedade e pelo Estado.57 

A Constituição Federal de 1988, no bojo do art. 22658, preceitua que a 

família é a base da sociedade, sendo natural que o Estado Brasileiro queira protegê-

la e fortalecê-la, estabelecendo em seu favor normas de ordem pública, que não 

podem ser revogadas pela vontade dos particulares59. Há um rol de modelos 

familiares descrito na Constituição, nele constam a família matrimonial, a advinda da 

                                                 
55  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 7. 
56  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 15 
mar. 2018. 

57  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana sobre os 
Direitos Humanos. Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 
Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 06 out. 
2018. 

58  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 
10 out. 2018 

59  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016, v. 6, p. 26. 
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união estável e a monoparental. No entanto, segundo Paulo Lôbo60, tal rol é 

exemplificativo, pois existem modelos familiares implícitos e que são maleáveis e 

adaptáveis aos preceitos plurais pujantes na sociedade contemporânea. 

 

Os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art. 
226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo 
de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência 
expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos 
incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e 
indeterminado de família indicado no caput. Como todo conceito 
indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência 
da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e 
adaptabilidade. 

 

Já o Código Civil de 2002 sofreu profundo impacto com a verticalização dos 

valores constitucionais realçados pelas mudanças de valores dos novos tempos, 

mas deixou de contemplar temas como a superação da culpa como paradigma 

jurídico, tratamento da família monoparental e a união de pessoas do mesmo sexo61. 

No entanto, em uma interpretação hermenêutica, sistemática e teleológica, a 

doutrina e a jurisprudência têm estendido os valores constitucionais aos mais 

variados arranjos familiares. Luiz Edson Fachin, ao refletir sobre o Código Civil de 

2002, observa que são cada vez maiores os índices de uniões não 

matrimonializadas: 

 

A vigência do novo Código Civil e o principiar do século XXI 
testemunham tempos frutíferos de inquietude, denunciam dilemas 
expostos na fratura social, arrostam a exclusão econômica e jurídica 
e apontam para novas situações sociais. Eis o nó em desate pela 
contemporaneidade, cujos elos se projetam da sociedade para o 
ninho familiar. Afastando-se dos laços formais, são valorizadas as 
relações de mútua ajuda e afeto, com índices cada vez maiores de 
uniões não matrimonializadas.62 

 

Na legislação esparsa, destaca-se a Lei nº 11.340/200663, Lei Maria da 

Penha, e nela a família é descrita com as características contemporâneas. As 

                                                 
60  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades Familiares Constitucionalizadas: para além dos numerus 

clausus. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/193.pdf>. Acesso em: 
22 ago. 2018. 

61  GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 44. 
62  FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro. 

Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p. 1. 
63  Nesta senda, destaca-se o conceito de família disposto no art. 5º da lei: Para os efeitos desta Lei, 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
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características das famílias modernas contidas na Constituição Federal, Código Civil 

de 2002 e na legislação esparsa, denotam-se por serem pluralizadas, democráticas, 

igualitárias em dimensão material, hétero e homoparental, biológica, socioafetiva e 

de caráter instrumental, como aduz Hilda Vargas: 

 

A família na atualidade, rompeu o paradigma do modelo 
matrimonializado para, diante do contexto sócio cultural 
contemporâneo, incorporar novos conceitos e constituir-se em 
variadas configurações, recebendo, a partir delas, as diversas 
designações, mas sempre objetivando o desenvolvimento pessoal de 
seus membros, na busca pela felicidade. Talvez esse seja o segredo 
da família: consolidar-se como espaço de afeto, solidariedade e 
crescimento para os seus integrantes, que mesmo após o divórcio, 
buscam aninhar-se em outra estrutura familiar com essas 
características, para seguir ao encontro da felicidade almejada por 
todos, e reconhecida como direito do ser humano, pelo STF.64 

 

Essa família atual não é melhor nem pior que a família do passado, mas, 

certamente, muito diferente dos modelos familiares antecedentes, das estruturas de 

poder e afeto que habitaram, construíram e modelaram os arquétipos anteriores ao 

que hoje conhecemos65. Os indivíduos que integram o núcleo familiar sustentam-se 

no afeto e buscam a superação dos fatores de discriminação. Assim sendo, vale 

discorrer sobre os tipos de família existentes no cenário atual. 

 

2.3.1 FAMÍLIA MATRIMONIAL 

 

Esse arranjo familiar é constituído pelo pai e mãe casados, e filhos, sejam 

biológicos ou adotivos, com hierarquia definida, sendo o pai o gestor da família. No 

                                                                                                                                                         
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual 
o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 
(BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal. 
Brasília, DF, 7 ago. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 06 set. 2018). 

64  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 
padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 63. 

65  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante travessia e a renovação dos 
paradigmas. In: MENEZES, Joyceane Bezerra e MATOS, Ana Carla Harmatiuk (Orgs.). Direito 
das Famílias: por juristas brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 17. 
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entanto, no contexto contemporâneo, observa-se que o diálogo e a distribuição do 

poder vêm ganhando espaço ante à hierarquização, pois o afeto é o alicerce na 

família dita tradicional moderna, isso graças ao reconhecimento do princípio da 

dignidade humana como fundamento de proteção da pessoa humana na seara 

familiar que, de forma precípua, deu voz a todos os componentes do núcleo familiar.  

Persiste ainda traços fortes de influência da Igreja e do Estado na família 

matrimonial. A igreja determinou o casamento entre homem e mulher como 

sacramento infindável. O Estado, por sua vez, consagrou o casamento como uma 

instituição que passou a necessitar da chancela do Estado para regularizá-la, “no 

Código Civil de 1916, se vê o modelo familiar, definido como patriarcal, matrimonial, 

hierarquizado, patrimonializado e heterossexual”66, no entanto, na atualidade esse 

modelo perde o status de único modelo protegido pelo arcabouço normativo. 

O Estado sempre ofereceu resistência em admitir os relacionamentos de 

convivência sem seu aval. No entanto em 1977, com a Lei nº 6.515/77, o Estado 

cedeu e, posteriormente, por meio da Emenda Constitucional nº 66/10, permitiu a 

introdução do Instituto da Separação Judicial e do Divórcio, como bem leciona 

Sebastião Oliveira: 

 

Apenas em 1977, obra do acaso, em ano eleitoral, é que houve 
possibilidade de se emendar a Constituição Federal e eliminar o § 
1º., do art. 175, ou seja, banindo do texto constitucional, a 
indissolubilidade do vínculo matrimonial, fato que abriu caminho para 
a regulamentação do divórcio a vínculo no Brasil, e que efetivamente 
veio a ocorrer, com a Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977. E 
assim, tivemos a revogação de todas as normas que diziam respeito 
ao Instituto do Desquite no Código Civil de 1916 (arts. 315-328), em 
seu lugar, apareceram os Institutos da Separação Judicial e do 
Divórcio, na legislação extravagante, de sorte que em nosso país se 
passou a permitir a constituição e a dissolução da família, constituída 
via instituto do casamento regulamentado na lei civil. A introdução do 
Instituto do divórcio veio permitir que muitas pessoas que viviam na 
clandestinidade diante da sociedade, pressionadas pela exigência 
social, puderam optar pelo rompimento do vínculo do seu casamento 
e contrair novas núpcias, legitimando seus filhos, livrando-se daquela 
pecha social que tanto os incomodava.67 

 

                                                 
66  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 139. 
67  OLIVEIRA, José Sebastião. O Direito de Família e os novos modelos de famílias no direito civil e 

constitucional brasileiro. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 5, n. 1, p. 99-114, 
2005, p. 106. 
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A Lei do Divórcio, em 1977, introduziu no ordenamento jurídico a 

possibilidade de dissolução do casamento; desse modo, torna-se evidente a 

probabilidade de novas formas de unidades familiares, como a monoparental e a 

família reconstituída, pois aqueles que dissolveram seus relacionamentos podem 

optar por ficar sozinhos, ou com sua prole, ou ainda reconstruir um novo casamento 

ou união estável. A Emenda Constitucional nº 66 retirou os prazos anteriormente 

determinados para o divórcio, deixando de existir a separação judicial antecedendo 

ao divórcio. O divórcio pode ser realizado a qualquer tempo do casamento. 

 

2.3.2 FAMÍLIA INFORMAL, UNIÃO ESTÁVEL, UNIÃO DE FATO 

 

A União estável é uma entidade familiar que tem por base a união entre 

duas pessoas de conivência contínua, duradoura e pública, com intuito de constituir 

família, uma vez que não se encontre nenhum impedimento matrimonial. Essas 

uniões estão tuteladas pelo arcabouço normativo familiar, pois pode ser convertida 

em casamento. 

Anteriormente na União estável havia o concubinato puro e o impuro, o puro 

era formado por um casal que poderia se casar se quisesse, não havia impedimento. 

Já o concubinato impuro era a relação de um casal que tinha impedimento para o 

casamento, mesmo se quisesse não poderia se casar.  Com a Constituição Federal 

de 1988, nasceu o termo união estável que substituiu ao concubinato puro.  O 

Código Civil de 2002 trouxe o conceito de união estável no art. 1723, e o 

concubinato antes denominado impuro, passou a ser denominado de concubinato, 

no art. 1727. 

A união estável, que já foi denominada de concubinato e, durante muito 

tempo, ficou à margem do direito, evoluiu no mundo jurídico. A legislação cuidava 

somente das famílias constituídas por meio do casamento, não regulando quaisquer 

direitos das relações chamadas adulterinas ou concubinárias, somente a família dita 

“legítima” estava no plano jurídico.68 

Aponta-se como uma conquista dessa entidade familiar o preceituado pela 

Lei nº 8.971/94 ao conceder aos companheiros, para fins dos direitos decorrentes da 

união estável, à situação de convivência entre homem e mulher solteiros, separados 

                                                 
68  IVANOV, Simone Orodeschi. União estável, regime patrimonial e direito intertemporal. São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 1. 
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judicialmente, divorciados ou viúvos, por mais de cinco anos, ou com a prole dessa 

união69, direitos como alimentos e participação na herança. A mesma lei, no seu 

artigo 3º, prevê a meação dos bens havidos por esforço comum somente após a 

morte do companheiro. 

Com o rompimento dessas relações constituídas em união informal, seus 

integrantes começaram a pedir o amparo do Poder Judiciário, que resistiu a 

entender tal entidade como família. No entanto, ainda que não contempladas pela 

lei, tais composições de família foram reconhecidas pela sociedade, o que levou a 

Constituição Federal de 1988 a rotulá-las de União Estável70, regulada 

posteriormente pela Lei n° 9.278/1996, que reconhece como entidade familiar à 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituição familiar, uma vez revestida pelos critérios 

de ostensibilidade, tempo razoável de duração e animus familiae71
, e estabeleceu o 

direito sucessório entre o casal de conviventes, garantindo a meação dos bens 

adquiridos na constância de tal entidade familiar, o que não foi acolhido pelo Código 

Civil de 2002. 

A legislação infraconstitucional que regulou esse modelo familiar reproduziu-

o nos moldes do casamento. O Código Civil de 2002 estabelece, pois, pressupostos 

para a validação da União Estável, com deveres e direitos ao casal, garantindo 

alimentos, determinando o regime de bens, porém, legislou de forma diferente o 

direito sucessório entre o casamento e a união estável, o que foi modificado pela 

recente decisão do STF, que estabeleceu a igualdade de direitos entre tais institutos. 

 

2.3.3 FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

As uniões entre pessoas de mesmo sexo existem desde os tempos mais 

remotos; a despeito disso, quando a Igreja sacralizou o conceito de família, imputou-

lhe o fim meramente de procriação. Há vertentes que tentam explicar a existência de 

um possível “homossexualismo” (termo eivado de sentido pejorativo, sendo mais 

aceito o termo homossexualidade) como uma predisposição genética, outros, pelas 

                                                 
69  Ibid., p. 25. 
70  TARTUCE, Flávio. Direito civil. Direito de Família. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 37. 
71  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 45-46. 
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experiências sociais, a exemplo do convívio com outras pessoas e grupos 

compostos por pessoas gays72. As relações de pessoas do mesmo sexo foram alvo 

de rejeição por parte da sociedade. Todavia, ante as lutas emancipatórias, a 

proteção dos direitos fundamentais e o estabelecimento de um Estado laico, a 

sociedade está enxergando com outros olhos este tipo de união, denominada pela 

doutrina como união homoafetiva, aceitando-a como entidade familiar. 

Pelo princípio da afetividade e da dignidade da pessoa humana, não há 

como o judiciário deixar de garantir ao par homoafetivo o status de entidade 

familiar,73 já está regulamentado pelo CNJ o casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo, pois negar-lhes o acesso implica admitir discriminação pautada em 

orientação sexual. Sobre o CNJ cumpre esclarecer que as funções deste conselho 

encontram-se previstas na constituição, mais precisamente nos incisos do §4º de 

seu art. 103-B. Importante salientar que o CNJ não está investido de função 

jurisdicional, embora seja um órgão do Poder Judiciário, uma vez que sua esfera de 

atuação encontra-se no campo administrativo. No entanto, na seara do Direito de 

Família sua atuação tem sido essencial para assegurar direitos aos diversos 

arranjos familiares. 

 Na esfera infraconstitucional, vale destacar a aplicação da súmula 380 do 

Supremo Tribunal Federal74, no intuito de estender aos casais homoafetivos as 

benesses nela prevista. Além disso, o Instituto Nacional de Previdência Social 

expediu a Instrução Normativa INSS/PRES n.º 20, de 10 de outubro de 200775, 

regulando os procedimentos a serem realizados para concessão de pensão por 

morte ao companheiro homossexual. 

O Poder Judiciário tem sido requisitado para amparar os direitos das 

minorias, uma vez que este grupo de pessoas costuma não obter representatividade 

suficiente no âmbito legislativo. Exemplo disso, é a decisão do Supremo Tribunal 

                                                 
72  Ibid., p. 51. 
73  BARROSO, Luís Alberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3. reimp. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 54. 

74  Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os 
concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum. 

75  INSS. Instituto Nacional de Previdência Social. Instrução Normativa INSS/PRES Nº 20, de 10 de 
outubro de 2007. Estabelece critérios a serem adotados pela área de Benefícios. DOU de 
11/10/2007 – Revogado. Disponível em: <http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/inss-
pres/2007/20.HTM>. Acesso em: 03 mar. 2018. 
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Federal na ADI n. 4.27776, no ano de 2011, com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, conferindo interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1.723 

do Código Civil, declarou a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo 

sexo e atribuiu-lhes o status de entidade familiar, visto que ninguém pode ser 

diminuído ou discriminado em decorrência de sua orientação sexual. Com base no 

art. 3, IV da Constituição Federal, essa decisão só veio corroborar com o 

entendimento que já vinha se assentando no judiciário pátrio há mais de 10 anos, 

principalmente nos temas previdenciários e a inclusão do companheiro ou 

companheira nos planos de saúde.  

Conforme recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, somente em 2015, o Brasil registrou 1.137.321 casamentos civis, 

2,8% a mais que em 2014. Desse total, 5.614 foram entre pessoas do mesmo sexo 

(0,5%)77, número aparentemente inexpressivo que, no entanto, reflete o 

reconhecimento de direitos àqueles que durante muito tempo viveram no anonimato 

por motivo de preconceito e discriminação.  

Ao analisar a homossexualidade, José Sebastião de Oliveira pondera que 

“esse grupo minoritário de pessoas, além de exigir o respeito e garantia à sua 

liberdade de prática sexual, também passou a buscar a regularização jurídica de 

suas uniões, que já desabrochavam no seio da sociedade contemporânea brasileira 

e portuguesa de longa data”78. Maria Berenice Dias arrazoa que: 

 

Por absoluto preconceito, a Constituição emprestou, de modo 
expresso, juridicidade somente às uniões estáveis entre um homem 
e uma mulher, [...]. A nenhuma espécie de vínculo que tenha por 
base o afeto pode-se deixar de conferir status de família, merecedora 

                                                 
76  [...] 3 TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO 
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CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. [...]. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal.  ADI: 4277 DF. Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05 mai. 
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da proteção do Estado, pois a Constituição (1º III) consagra, em 
norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana.79 

 

Resta consolidado pela jurisprudência superior, com fundamento no princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente, a possibilidade de adoção por 

casal homossexual. Pela mesma lógica, também é perfeitamente possível a adoção 

por uma única pessoa homossexual. Em recente julgado, o Superior Tribunal de 

Justiça80 entendeu que é possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro de 

pessoas interessadas na adoção (art. 50 do ECA), independentemente da idade da 

criança a ser adotada.  

A intolerância à homossexualidade é uma violação aos direitos humanos 

quando são atingidos por declarações preconceituosas, violência e desrespeito à 

dignidade. O Estado tem a obrigação de proteger a vida humana, 

independentemente de orientação sexual ou gênero. Cita-se como exemplo desta 

discriminação um caso que teve grande repercussão na América Latina, pois chegou 

a ser apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Caso Atala Riffo, 

sob a sigla Caso Atala Riffo y ñinhas versus Estado do Chile81. Vale ressaltar esse 

caso, pois trata-se de uma família reconstituída homoafetiva e, portanto, merece 

destaque no presente trabalho. 

Karen Atala Riffo, juíza chilena, casou-se com Ricardo Jaime López Allendes 

em 29 de março de 1993, dessa união resultou o nascimento de três filhas, as 

meninas M., V. e R., nascidas, respectivamente, em 1994, 1998 e 1999, a Sra. Atala 

possuía também um filho maior de idade à época, Sergio Vera Atala, fruto de um 

casamento anterior. Em 2002, os cônjuges separam-se de fato, ficando acordado 

entre Karen e Ricardo que as filhas ficariam sob os cuidados da mãe na cidade 

Villarrica, e o pai ficaria com visitas semanais em sua residência na cidade de 

Temuco. 

Nesse intervalo de tempo, a Sra. Atala Riffo iniciou seu relacionamento com 

a Sra. Emma de Ramón e, em novembro de 2002, elas passaram a residir na casa 

                                                 
79  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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Cueva, julgado em 18/8/2015 (Info 567). 
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Sentença de 24 de janeiro de 2012. (Mérito Reparações e Custas). Disponível em: 
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de Karen, formando assim um núcleo familiar reconstituído homoafetivo. Não 

aceitando a orientação sexual de sua ex-esposa, o Sr. Ricardo ingressou com 

demanda pleiteando a guarda de suas três filhas no Juizado de Menores de 

Villarrica, alegando que o fato de Karen optar por um relacionamento homoafetivo 

tornaria o ambiente familiar impróprio ao desenvolvimento físico e emocional das 

filhas. Em 2 de maio de 2003, o juizado concedeu a guarda provisória ao pai, 

regulando as visitas maternas; contudo, na sentença, que fora proferida por outro 

juiz, julgou-se improcedente o pedido, com o fundamento de que a 

homossexualidade não é doença, e que a orientação sexual da mãe não representa 

impedimento para desenvolver as funções atinentes à maternidade. 

Discordando da resposta obtida em primeiro grau, em novembro de 2003, o 

pai das meninas interpôs apelação, sob o argumento que a sentença promoveu uma 

mudança radical na vida das menores. A Corte de Apelações de Temuco, em 30 de 

março de 2004, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. Em nova 

tentativa de reverter a decisão, o pai das meninas interpôs queixa junto à Suprema 

Corte de Justiça do Chile. 

Ao apreciar o pedido, a quarta turma do órgão judicial máximo chileno 

proveu, em 31 de maio de 2004, o recurso para dar a custódia definitiva ao 

recorrente. Entendeu o tribunal que a regra segundo a qual os filhos devem ficar sob 

a guarda da mãe não é absoluta, comportando relativização no caso concreto. Por 

isso, considerando o fato de que a orientação sexual materna poderia expor as filhas 

à discriminação e lhes causar confusão psicológica, a melhor solução seria mantê-

las sob os cuidados paternos, no âmbito de uma família tida por “tradicional”. 

Além dos fatos ocorridos em âmbito familiar, a Sra. Atala Riffo teve que lidar 

com a opinião pública, uma vez que seu caso passou a ser divulgado em canais de 

televisão e tornou-se de repercussão nacional. A juíza respondeu processo 

administrativo disciplinar perante o Poder Judiciário do Chile, sob a alegação de 

proteção da “imagem do Poder Judiciário”, ante o impacto das notícias do 

relacionamento homoafetivo de Karen em toda a coletividade. 

No caso em questão, constatou-se que foram transgredidos os princípios da 

igualdade e da não discriminação previstos no artigo 1.1 do Pacto de São José da 

Costa Rica, os quais, em razão da expressão “outra condição social”, protegem a 

orientação sexual e a identidade de gênero. Sob essa base legal, a corte 
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internacional firmou que a presunção de tratamento social discriminatório não 

poderia ser utilizada como fundamento para a restrição de direitos.  

Segundo a Corte, se a sociedade é intolerante, não cabe ao Estado sê-lo. 

Esse motivo foi suficiente para o órgão de proteção de direitos humanos adotar 

medidas para combater o preconceito em razão da orientação sexual. Para chegar à 

conclusão e resolver a controvérsia a Corte analisou: I) o alcance do direito à 

igualdade e à não discriminação; II) a orientação sexual como categoria protegida 

pelo artigo 1.1 da Convenção; III) se existiu nesse caso uma diferença de tratamento 

com base na orientação sexual; IV) se essa diferença de tratamento constituiu 

discriminação. 

Em relação ao processo administrativo disciplinar, a Corte Interamericana 

afirmou que não pode justificar uma diferença de tratamento baseada na orientação 

sexual. Além disso, a finalidade que se invoca ao praticar uma diferença de 

tratamento desse tipo deve ser concreta e não abstrata. A orientação sexual ou seu 

exercício não podem constituir, em nenhuma circunstância, fundamento para a 

condução de um processo disciplinar, pois para a Corte não existe relação alguma 

entre o correto desempenho do trabalho profissional da pessoa e sua orientação 

sexual. Portanto, ao ser discriminatória a diferenciação num questionamento 

disciplinar relacionado com sua orientação sexual, a Corte concluiu que o Estado 

violou o artigo 24, em relação ao artigo 1.1 da Convenção Americana, em detrimento 

de Karen Atala Riffo. 

Outro princípio fundamental infringido pela decisão judicial chilena foi o da 

proteção da vida privada dos indivíduos (art. 11 do Pacto). O tribunal internacional 

observou que a vida privada é um conceito amplo que não pode ser definido de 

forma exaustiva. Seu âmbito de proteção inclui a vida sexual e o direito de 

estabelecer e desenvolver relações com outros seres humanos. Em sua explanação, 

a Corte Interamericana vai além, vedando a interferência do Estado na vida privada 

e familiar de cada indivíduo. Segundo recomendação da Comissão Interamericana, 

a vida privada abrange todas as esferas de intimidade e autonomia de um indivíduo, 

incluindo a personalidade, intimidade, decisões sobre sua vida sexual, relações 

pessoais e familiares, assentando que a orientação sexual constitui componente 

fundamental da vida privada de um indivíduo. Portanto, concluiu a Comissão que a 

interferência oposta pelo Estado Chileno consubstanciada na sentença proferida por 
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seu Tribunal Superior foi arbitrária, uma vez que a Sra. Atala teve a guarda de suas 

filhas retirada por motivos discriminatórios decorrentes de sua orientação sexual.  

A Corte teceu as seguintes considerações: 1) O art. 11 da Convenção 

Interamericana veda a interferência arbitrária e abusiva na vida privada, seja por 

parte de terceiros ou pelo Estado. 2) Declarou que o conceito de vida privada é 

amplo, comportando assim a orientação sexual e o direito de estabelecer e 

desenvolver relações com outros seres humanos. 3) Firmou entendimento de que 

houve violação a vida privada e familiar da Sr. Atala ao privar a mãe da convivência 

com suas filhas e que o conceito de família defendido pelo Pacto de San Jose deve 

ser interpretado em sentido amplo, a fim de contemplar os mais variados arranjos 

familiares. 

Quanto à presunção de dano psicológico nas crianças, entendeu a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos que a Suprema Corte chilena adotou uma 

análise in abstracto do suposto impacto da orientação sexual da mãe no 

desenvolvimento das meninas, não tendo sido apresentadas provas concretas de 

dano real e imediato. Por fim, entendeu-se que o Pacto de São José da Costa Rica 

não adota um conceito fechado e tradicional de família fundada no matrimônio. 

Inclusive, rechaçaram-se excertos da sentença da Suprema Corte do Chile, os quais 

estariam a albergar um conceito limitado e estereotipado de família (“família 

estruturada normalmente e respeitada na sociedade”). 

Também não passou despercebida pela corte uma violação às garantias 

processuais. Com efeito, na visão da Corte, a sentença do Tribunal Supremo de 

Justiça do Chile não deu às crianças o direito de serem ouvidas, direito este 

consagrado no artigo 8.1, combinado com os artigos 19 e 1.1 da Convenção 

Americana. 

Por fim, a Corte fixou as seguintes indenizações: a soma de US$10.000 a 

título das despesas já realizadas com tratamento médico e psicológico; as quantias 

de US$20.000 (vinte mil dólares dos Estados Unidos da América) para a senhora 

Atala e de US$10.000 (dez mil dólares dos Estados Unidos da América) para cada 

uma das crianças M., V. e R. a título de indenização por dano imaterial. Além 

dessas, fixou a quantia de US$12.000 (doze mil dólares dos Estados Unidos da 

América), a título de custas e gastos durante o processo. 
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Ao analisar os fatos ocorridos no Caso Atala Riffo, tanto na seara jurídica 

interna chilena quanto no julgamento da Corte Interamericana, à luz da 

jurisprudência e doutrina brasileira, constata-se que a partir da Constituição Federal 

de 1988, que trouxe em seu bojo o valor fundamental da dignidade humana, o Poder 

Judiciário e a doutrina têm encontrado fundamento para proteger e amparar o 

modelo familiar homoafetivo. 

No âmbito do Direito de Família, as mudanças são significativas e também 

refletem o fenômeno da verticalização dos preceitos constitucionais. Nesse sentido, 

merece destaque o princípio da afetividade, que tem se tornado basilar e principal 

caracterizador dos laços familiares em detrimento do modelo patriarcal-patrimonial. 

O Direito de Família, valorizando a dignidade, deu lugar aos mais variados arranjos 

familiares, entre eles a família homoafetiva, protegendo-a da interferência arbitrária 

do Estado e de particulares na vida privada. 

 

2.3.4 FAMÍLIA MONOPARENTAL 

 

Constituída pelo vínculo existente entre um dos genitores com seus filhos, 

no âmbito de especial proteção do Estado, uma família é definida monoparental 

quando o homem ou mulher encontra-se sem cônjuge, ou companheiro, e vive com 

sua prole. Camilla Cavalcanti afirma que família monoparental é aquela composta 

“pela presença de apenas um dos pais e seus descendentes, estando hoje o 

conceito de descendentes relativizado pela filiação biológica, adotiva ou 

socioafetiva”.82 Nesse sentido, Tercioti menciona que durante muitos anos este 

modelo familiar foi alvo de preconceito: 

 

Durante muitos anos, a sociedade associou a monoparentalidade ao 
fracasso pessoal. As pessoas que resolvessem optar por esta forma 
de constituição familiar eram consideradas em situação marginal. 
Porém, o que antes era visto como uma imposição, atualmente 
mostra-se como uma escolha livre. Os fatores decorrentes do 
fenômeno da monoparentalidade cada vez mais se mostram como 
decisão de um dos membros da família, quer na ruptura da vida 
matrimonial, quer na opção por uma forma de união livre, quer na 
decisão de ter um filho sozinho.83 

                                                 
82  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 56. 
83  TERCIOTI, Ana Carolina Godoy. Famílias monoparentais. Campinas, SP: Millennium, 2011, p. 

44. 
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As famílias monoparentais podem originar-se da adoção, viuvez, celibato, 

separação e divórcio, união livre, mães solteiras, dentre outras. No entanto, de forma 

injustificável, o legislador omitiu-se em regular seus direitos, que acabaram alijados 

do Código Civil, apesar de ser a realidade de um terço das famílias brasileiras.84 Há, 

ainda, a subdivisão do núcleo monoparental em atípico, composto por um 

ascendente, em grau superior ao de pai e mãe, como avô ou avó e seus 

descendentes.85 

 

2.3.5 FAMÍLIA ANAPARENTAL 

 

Decorre da convivência entre parentes ou pessoas, ainda que não parentes, 

dentro de uma estruturação com identidade e propósito, família anaparental é a “que 

se baseia no afeto familiar mesmo sem contar com um pai, nem uma mãe”.86 Para 

Sergio Resende de Barros, são as famílias que não mais contam com a presença 

dos pais, as quais, por isso, se chamam famílias anaparentais, designação bastante 

apropriada, pois “ana” é prefixo de origem grega indicativo de “falta”, “privação”, 

como em “anarquia”, termo que significa falta de governo.87 

A Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340/2011, em seu art. 5°, II, propõe como 

definição de família a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Na 

mesma direção, a Lei n° 12.010/2009, que incluiu o art. 2588 no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, consagra o conceito de família extensa ou ampliada, sendo esta, 

                                                 
84  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 55. 
85  CAVALCANTI, op. cit., p. 58. 
86  TARTUCE, Flávio. Direito civil, Direito de Família. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 37. 
87  BARROS, Sérgio Resende. Direitos humanos e Direito de Família. SR Barros, 2010. Disponível 

em: <http://www.srbarros.com.br/pt/direitos-humanos-e-direito-de-familia.cont>. Acesso em: 14 
set. 2018. 

88  Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 
estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). (BRASIL. Estatuto da criança e do 
adolescente e legislação correlata [recurso eletrônico]: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
legislação correlata. 12. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-
deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-
e-do-adolescente>. Acesso em: 16 out. 2018, p. 17). 
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além da unidade de pais e filhos e unidade do casal, formada por parentes próximos 

com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade. 

Parentes em linha reta resultam na família monoparental, já a família 

anaparental compreende uma modalidade da família reconstituída, ou seja, resulta 

da colateralidade de vínculos. Então, ela pode ser composta por vários irmãos, ou 

dos tios e sobrinhos, ou então duas primas, dentre tantas outras possibilidades. Nem 

sempre o vínculo afetivo advindo da verticalidade é suficiente e único para se 

constituir uma família.  

 

2.3.6 FAMÍLIA EUDEMONISTA 

 

A família Eudemonista, consiste no modelo em que todas as pessoas que a 

compõe buscam a felicidade. A doutrina eudemonista salienta o sentido da busca do 

sujeito pela felicidade. Maria Berenice Dias define como “a possibilidade de buscar 

formas de realização pessoal e gratificação profissional é a maneira que as pessoas 

encontram de viver, convertendo-se em seres totalmente úteis”.89 

A título de exemplo, pode ser citado um casal que convive sem levar em 

conta a rigidez dos deveres do casamento, previstos no art. 1.566 do Código Civil. 

Rodrigo da Cunha Pereira define Eudemonismo como “a doutrina que tem como 

fundamento a felicidade como razão da conduta humana, considerando que todas 

as condutas são boas e moralmente aceitáveis para se buscar atingir a felicidade”.90 

 

2.3.7 FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS (OU PARALELA) E A TEORIA POLIAMOR 

 

Na análise das famílias simultâneas, é preciso despir-se do preconceito e 

entender um fato social que ocorreu e ocorre em diversas civilizações. É 

compreensível que na sociedade brasileira encontre-se uma barreira em relação a 

esse modelo familiar, “porque a monogamia é vista como um princípio norteador do 

Direito de Família, [...], e diante da arraigada influência do direito Canônico com a 

                                                 
89  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 58. 
90  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e sucessões: ilustrado. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 296. 
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sacralização do casamento”.91 Dessa forma, constitui-se como família simultânea ou 

paralela, se alguém casado ou em união estável estabelece, paralela e 

concomitantemente, uma outra relação, ou várias outras relações, se pautando nos 

mesmos critérios da união de fato, que são: “convivência duradoura, não errática, 

com intenção de formação de uma família, no entanto, e por óbvio, a ausência do 

quesito ostensibilidade”92. As uniões afetivas simultâneas e paralelas, denominadas 

de paralelismo afetivo, têm certamente adornado o cenário fático e jurídico dos 

processos de família no Brasil, incluindo aquelas em que um sujeito aborda sua 

afeição para um, dois ou mais sujeitos, formando núcleos diferentes e 

concomitantes.93 

Sobre o reconhecimento das famílias paralelas, Giselda Hironaka pondera 

que: 

 

Bem assim. E bem por isso, temos observado que a nossa legislação 
tem se mostrado incapaz de acompanhar a evolução, a velocidade e 
a complexidade dos mais diversos modelos de núcleo familiares que 
se apresentam como verdadeiras entidades familiares, embora o não 
reconhecimento legal. Esta inércia do Poder Legislativo, contudo, 
tem sido oposta a um proficiente ativismo do Poder Judiciário, cuja 
atuação eficiente tem estabelecido o liame imprescindível entre as 
expectativas sociais e o ordenamento jurídico, principalmente para 
garantir a dignidade dos membros de tais arranjos familiares e o 
alcance da justiça.94  

 

O tratamento dado pela lei, para esse tipo de arranjo familiar, inexiste, mas 

as pesquisas mostram que é uma realidade fática, devendo os casos existentes 

serem tratados pelo ordenamento jurídico.95 Conquanto esse modelo familiar não 

tenha seus direitos amparados por lei e a jurisprudência não seja uníssona em 

reconhecer o que lhe é devido, inclusive perante os Tribunais Superiores, verificam-

se alguns esforços para garantir os efeitos jurídicos decorrentes do poliamor. Cita-se 

                                                 
91  CAVALCANTI, Camilla de Araújo. Famílias pós-modernas: a tutela constitucional à luz do 

princípio da dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2016, p. 64-65. 
92  Ibid., p. 66. 
93  FERRAZ, Mariantonieta Pailo. Uniões de Fato Simultâneas com outras Uniões de Fato ou com 

Casamento: Uma análise à luz do valor jurídico do afeto diante do direito fundamental de família 
com especial ênfase nas legislações Brasileira e Argentina. In: OLIVEIRA, José Sebastião de; 
CAPELARI, Elaine Cristina de Morais; FARIA, Elisângela Cruz. (Orgs.). Tutela jurisdicional dos 
Direitos da Personalidade nas Relações Familiares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 32. 

94  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes. Famílias Paralelas. R. Fac. Dir. Univ. São Paulo, São 
Paulo, v. 108, p. 199-2019, jan./dez. 2013. Disponível em: 
<www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67983/70840>. Acesso em: 17 ago. 2018, p. 200. 

95  Ibid., loc. cit. 
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como exemplo o 15º Cartório de Ofício de Notas do Rio de Janeiro96, que já registrou 

por duas vezes uniões poliafetivas.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também se 

manifestou, em algumas ocasiões, pelo reconhecimento de relações afetivas 

simultâneas, entendendo que os múltiplos vínculos afetivos não podem vir apenas 

em benefício de um dos membros. Na decisão da Apelação Cível Nº 

7001269606897, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, cujo relator foi 

o desembargador José Ataídes Siqueira Trindade, reconheceu-se a união estável 

entre o falecido e outra companheira, entendendo que não impede o 

reconhecimento da união estável entre ele e a autora, paralela àquela, porque o 

Direito de Família moderno não pode negar a existência de uma relação de afeto 

que também se revestiu do mesmo caráter de entidade familiar. Preenchidos os 

requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil, julgou procedente a ação, 

deferindo-se à autora o direito de perceber 50% dos valores recebido a título de 

pensão por morte pela outra companheira.  

Outro exemplo de acolhimento judicial aos direitos da família simultânea está 

no reconhecimento de uma união dúplice, também determinação da “triação” dos 

bens existentes entre o de cujus e duas conviventes, como se depreende da 

Apelação Cível Nº 7002277560598, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator Desembargador Rui Portanova em que se estabeleceu a possibilidade de 

                                                 
96  SOUZA, Giselle. Tabeliã diz que registro de união poliafetiva é evolução do Direito de Família. 

Consultor Jurídico, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-abr-14/tabelia-
registro-uniao-poliafetiva-evolucao-direito> Acesso em: 21 out. 2018. 

97  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível Nº 70012696068, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 06/10/2005. 

98  APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO E 
OUTRA UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO DÚPLICE. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO. 
"TRIAÇÃO ". ALIMENTOS. A prova dos autos é robusta e firme a demonstrar a existência de 
união estável entre a autora e o réu em período concomitante ao seu casamento e, 
posteriormente, concomitante a uma segunda união estável que se iniciou após o término do 
casamento. Caso em que se reconhece a união dúplice. Precedentes jurisprudenciais. Os bens 
adquiridos na constância da união dúplice são partilhados entre a esposa, a companheira e o réu. 
Meação que se transmuda em "triação", pela duplicidade de uniões. O mesmo se verificando em 
relação aos bens adquiridos na constância da segunda união estável. Eventual período em que o 
réu tiver se relacionado somente com a apelante, o patrimônio adquirido nesse período será 
partilhado à metade. Assentado o vínculo familiar e comprovado nos autos que durante a união o 
varão sustentava a apelante, resta demonstrado os pressupostos da obrigação alimentar, quais 
sejam, as necessidades de quem postula o pensionamento e as possibilidades de quem o supre. 
Caso em que se determina o pagamento de alimentos em favor da ex-companheira. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. (SEGREDO DE JUSTIÇA). RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível Nº 70022775605, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/08/2008. 
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união dúplice, de união estável paralela ao casamento civil, com a partilha de bens 

em meação, e triação em alimentos. Trata-se de caso de união tríplice. 

Ante o exposto, verifica-se que há muito que se debater sobre esse modelo 

familiar, que mesmo não sendo objeto do presente trabalho, também pode ser 

classificado como um modelo familiar reconstituído. 

 

2.3.8 FAMÍLIA TRASNACIONAIS 

 

As famílias transnacionais, influenciadas pelo multiculturalismo, constroem-

se quando um ou vários membros da mesma entidade familiar deixa seu país de 

origem, instala-se em outro local, deixando para trás seus demais familiares e, no 

lugar de destino, firma vínculos com pessoas locais, formando um novo arranjo 

familiar.  

As famílias transnacionais são definidas como famílias cujos membros vivem 

em parte ou na maior parte do tempo separados uns dos outros, porém mantidos 

juntos por criarem algum tipo de sentimento de bem-estar coletivo e unidade, 

mesmo quando atravessam fronteiras nacionais possuindo a capacidade de elaborar 

e reelaborar vários sensos de identificação que não são inteiramente apreendidos 

nos estudos transnacionais ou de migração típicos.99 

 

 

 

2.3.9 FAMÍLIA RECONSTITUÍDAS 

 

A família reconstruída possui na doutrina diversos termos que a definem 

como: Mosaico, Recomposta, Pluriparental, Mista, Agrupada, Agregada, Reformada, 

Tentacular, Neoconfigurada, Ensamblada (para a doutrina de língua espanhola), 

Famille Recomposée (para a doutrina francesa), Stepfamily ou Blendedfamily (pela 

doutrina americana), mas seu conceito é de uma família originada da união, seja 

pelo casamento ou união estável, de um casal quando um deles ou ambos possui 

                                                 
99  MACHADO, Igor; KEBBE, Victor. SILVA, Cristina R. da. Notas da Família Transnacional. REMHU 

– Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, v. 16, n. 30, p. 79-98, 2008. Disponível em: 
<www.csem.org.br/remhu/index.php/remhu/article/download/778/613/>. Acesso em: 16 ago. 2018, 
p. 86. 
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filhos de relacionamento anterior. Surge então a expressão eu, você, os meus, os 

teus e os nossos, usada tanto na psicologia quanto no direito.100  

O argentino Augusto Cesar101, ao tratar o tema, inclui a família reconstituída 

no rol de modelos familiares e a define como aquela integrada pelo solteiro, viúvo ou 

divorciado que tem filhos e contrai novo casamento, com qual estabelece parentesco 

de afinidade do novo cônjuge com seus filhos: 

 

Novas formas de família. A profunda evolução dos costumes que 
ocorreram na segunda metade do século XX resultou em considerar 
que contra o tipo Clássico da família, composta de pai, mãe e filhos, 
existem outros modelos que são produzidos como resultado de atos 
ou até eventos fortuitos, como a morte de um dos membros do casal. 
Em primeiro lugar, falamos de uma família monoparental, formada 
por uma única pessoa com seus filhos. O fato pode ser devido à 
morte de um dos pais, a separação - lei ou judicial - e divórcio, 
quando a guarda dos filhos é confiada ou é exercido pelo pai, mas 
também para a procriação ou a adoção por uma pessoa que não vive 
com outra. Também se fala de stepfamily, integrado pelos filhos 
solteiros, viúvos ou divorciados com novo casamento, que 
estabelece parentesco por afinidade aqueles novo cônjuge. (tradução 
nossa).102 

 

Esse tipo de família não é algo novo em nossa sociedade, pois desde os 

primórdios, contempla os que, no decorrer do casamento, perderam seus cônjuges, 

ficando assim viúvos, bem como há também aqueles que dissolvem seus 

casamentos e que posteriormente voltam a reconstruir nova família. Hilda Vargas 

denomina família reconstituída a partir dos conceitos de Grisar Filho e Bunazar: 

 

A família Neoconfigurada, denominada por Grisard Filho como 
reconstituída, é por ele conceituada como a estrutura familiar 
originada no casamento ou da união estável de um casal, na qual um 

                                                 
100  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 87-89. 
101  BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual de derecho de familia. 7. ed. Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 2002, p. 8. 
102  Nuevas formas de familia. La profunda evolución de las costumbres que se há producido em la 

segunda mitad del siglo XX há dado lugar a que se considere que frente al tipo clássico de familia, 
integrada por padre, madre e hijos, existen otros modelos que se producen como consecuencia de 
actos voluntários o aun de hechos fortuitos, como la muerte de uno de los integrantes de la pareja. 
Em primer lugar, se habla de familia monoparental, que es la formada por uma persona sola com 
sus hijos. La circunstancia puede deberse a la muerte de uno de los padres, a la separación – 
derecho o judicial – y el divorcio cuando la guarda de los hijos se confia o se ejerce de hecho por 
el padre o la madre, pero también a la procreación o la adopción por parte de uma persona que no 
convive con outra. También se habla de familia ensamblada, la integrada por el soltero, viudo o 
divorciado com hijos que conrae um nuevo matrimonio, el cual estabelece parentesco com 
afinidade del nuevo cónyuge com aquéllos. 
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ou ambos de seus membros têm filhos de um vínculo anterior. Fruto 
do divórcio, do rompimento de uma união estável, da 
monoparentalidade ou da viuvez, a família reconfigurada, na 
percepção de Bunazar, é o fato social que permite que a mesma 
pessoa participe na constituição de mais de um núcleo familiar, 
simultaneamente.103 

 

Os termos clássicos empregados para padrasto, madrasta e enteado são 

utilizados para nomear as relações decorrentes da orfandade de uma criança e 

também são utilizados para intitular os personagens que compreendem o 

relacionamento estabelecido entre o novo par amoroso de pai ou da mãe e os filhos 

da união anterior. 

 

2.4 A FAMÍLIA RECONSTITUÍDA E SUAS PECULIARIDADES 

 

Tem se tornado expressivamente elevado o número de famílias 

reconstituídas no Brasil em decorrência da Lei do Divórcio, publicada no ano de 

1977, e o legislador, de lá para cá, só ampliou as facilidades para aplicação desse 

instituto. Muito embora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não se 

dedique a pesquisar especificamente sobre as famílias reconstituídas, segundo o 

Portal Brasil, a taxa de divórcios cresceu mais de 160% em 10 anos, no período 

correspondente a 2004 a 2014, o que denota uma provável elevação no número 

desse arranjo familiar.  

O país registrou 341,1 mil divórcios em 2014, ante 130,5 mil registros em 

2004. É um salto de 161,4% em dez anos. O dado está presente na pesquisa 

Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A Lei do Divórcio adveio no País em 1977 e poucos anos depois, 

em 1984, foram contabilizados 30,8 mil divórcios. Em 1994, foram registrados 94,1 

mil casos, representando um acréscimo de 205,1% em relação a 1984. Em 2004, 

com 130,5 mil casos, o aumento foi de 38,7%. Na comparação entre 1984 e 2014, 

no entanto, o crescimento é de 1.007%. Na avaliação do IBGE, a elevação 

sucessiva, ao longo dos anos, do número de divórcios concedidos revela “uma 

gradual mudança de comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo 

com maior naturalidade e a acessar os serviços de Justiça de modo a formalizar as 

                                                 
103  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastos, 

madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 81. 
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dissoluções dos casamentos”.104 No entanto, destaca-se que por mais que os casais 

venham a se separar, é da natureza humana que os casais voltem a se casar, que 

busquem um novo par para firmar novos sonhos e ter alguém para partilhar seus 

ideais, sobre o assunto, Zigmund Bauman assevera que: 

 

Pode-se supor (mas será uma suposição fundamentada) que em 
nossa época cresce rapidamente o número de pessoas que tendem 
a chamar de amor mais de uma de suas experiências de vida, que 
não garantiriam que o amor que atualmente vivenciam é o último e 
que têm a expectativa de viver outras experiências como esta no 
futuro. Não devemos nos surpreender se essa suposição se mostrar 
correta. Afinal, a definição romântica de amor como “até que a morte 
nos separe” está decididamente fora de moda, tendo deixado para 
trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração das 
estruturas de parentesco às quais costumava servir e de onde extraia 
seu vigor e sua valorização.105 

 

Diante deste fenômeno social, observa-se que os reflexos comportamentais 

tendem a influenciar na transformação da família, deixa-se então o cenário 

comumente aceito de família no seu sentido tradicional, pai, mãe e filhos, e se insere 

em um contexto complexo no qual se tem pai, mãe, filhos, padrasto, madrasta, meio 

irmãos, etc., gerando diversas questões ainda não reguladas pelo Direito de Família, 

que no judiciário analisa-se à luz dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e seu derivado princípio da afetividade.  

Em sua obra Famílias Reconstituídas, Grisard Filho aponta que, para os 

americanos, esse modelo familiar é composto pelo padrasto ou madrasta e o 

cônjuge do genitor guardião, mas não quem se uniu ao pai ou mãe que não vive 

com seus filhos, reduzindo a família reconstituída ao grupo doméstico que 

compreenderia todos que convivem em um lar, ou seja, o novo casal, os filhos de 

um ou de outros provenientes de uma união anterior e os filhos da nova união. Já 

para os franceses, essa noção é consideravelmente mais extensa, abarcando o 

novo núcleo familiar reconstituído e vários outros subnúcleos como o lar do genitor 

                                                 
104  BRASIL. Portal Brasil. Em 10 anos, taxa de divórcios cresce mais de 160% no País. Governo 

do Brasil, 23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/em-
10-anos-taxa-de-divorcios-cresce-mais-de-160-no-pais>. Acesso em: 13 fev. 2018. 

105  BAUMAN, Zigmund. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 
2004, p. 10. 



52 
 

 

não guardião e de parentes que guardam relacionamentos afins com os padrastos e 

as madrastas.106 

Rodrigo da Cunha Pereira ensina que a família é uma estruturação psíquica 

e que cada elemento que compõe este núcleo familiar tem uma função, tem-se o 

lugar da mãe, lugar do pai, lugar dos filhos, e enfatiza que os mesmos não 

necessitam estar conectados por vínculo biológico: 

 

A partir de Lacan e Levi Strauss, podemos dizer que família é uma 
estruturação psíquica em que cada membro ocupa um lugar, uma 
função. Lugar de pai, lugar de mãe, lugar de filhos, sem, entretanto, 
estarem necessariamente ligados biologicamente. Tanto é assim, 
uma questão de “lugar”, que um indivíduo pode ocupar o lugar de pai 
ou mãe, sem que seja o pai ou a mãe biológicos. Exatamente por ser 
uma questão de lugar, de função exercida, que existe o milenar 
instituto da adoção. Da mesma forma, o pai ou a mãe biológicos 
podem ter dificuldade em ocuparem esse lugar de pai ou de mãe, tão 
necessários e essenciais à nossa estruturação psíquica e formação 
como seres humanos e Sujeitos de Direitos. É essa estruturação 
familiar que existe antes, e acima do Direito, que nos interessa trazer 
para o campo jurídico. E é sobre ela que o Direito vem, através dos 
tempos, e em todos os ordenamentos jurídicos, regulando e 
legislando, sempre com o intuito de ajudar a mantê-la para que o 
indivíduo possa, inclusive, existir como cidadão (sem esta 
estruturação familiar, na qual há um lugar definido para cada 
membro, o indivíduo seria psicótico) e trabalhar na construção de si 
mesmo, ou seja, na estruturação do ser-sujeito e das relações 
interpessoais e sociais, que possibilitam a existência dos 
ordenamentos jurídicos.107 

 

Nesse novo cenário está a revelação sociológica da contribuição dos filhos, 

que independentemente da sua origem, acarretam grande parcela para o 

desenvolvimento e satisfação da família redesenhada108. Observa-se a partir da 

família reconstituída que o vínculo que une seus componentes não se baseia 

somente na origem genética, mas flui para um novo rumo em busca da felicidade e 

da segurança pessoal, nem sempre alcançadas por intermédio das relações 

estabelecidas em função da realidade biológica.  

                                                 
106  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 85-86. 
107 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Família, Direitos Humanos, Psicanálise e inclusão social. Revista 

Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 16, p. 5-11, jan./mar. 2003, p. 8. 
108  MOTTA, Liziane Apareida. OLIVEIRA, José Sebastião de Oliveira. Direito de Família no âmbito do 

direito da personalidade: filiação em razão da socioafetividade. Revista Jurídica Cesumar – 
Mestrado, Maringá, v. 7, n. 2, jul./dez. 2007, p. 522. 
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Nessa ordem de ideias, emergem mitos e crenças acerca dos papeis que 

ocupam os envolvidos nas famílias reconstituídas. Um exemplo de inquietação 

nesse núcleo familiar são os alimentos. Para algumas mulheres, é natural e implícito 

na nova relação que seus cônjuges ou companheiros supram a alimentação do seu 

filho ou filhos do relacionamento anterior, por entenderem que tal decisão decorre da 

responsabilidade da mera decisão de constituir uma nova família. Outras, no 

entanto, não desejam que seus novos parceiros assumam esse dever. Há outra 

celeuma importante na questão dos alimentos que paira sobre o dever de prestar 

alimentos do padrasto e da madrasta com o fim do lar reconstituído. Grisar Filho 

aduz que “no senso comum, o dever de alimentar aos filhos afins não deve subsistir 

à dissolução da família reconstituída, mas deve persistir a obrigação destes para 

com o pai e mãe afim quando necessitarem”.109 

Há também interrogações no campo do direito de visitas e sucessório, com a 

dissolução da família reconstituída por morte ou pelo divórcio, pensa-se razoável 

que o padrasto e a madrasta continuem a visitar e comunicar-se com os enteados. 

As questões sucessórias são as mais polêmicas, pois envolvem patrimônio e afeto, 

dois temas antagônicos no cenário familiar, que necessita ser discutido com afinco. 

Em que pesem os temas alimentos, visitas e sucessões sejam de extrema 

relevância no modelo familiar reconstituído, o presente trabalho se dedica a abarcar 

o tema da parentalidade socioafetiva, em que há a vontade recíproca do padrasto, 

madrasta e enteado em serem reconhecidos como pai, mãe e filho socioafetivos. 

Na sociedade contemporânea, o elemento formador da família passou a ser 

o afeto, em conjunto com o companheirismo, a solidariedade e ajuda mútua, 

buscando-se assim a realização de cada um dos membros familiares, 

caracterizando-se aquela como eudemonista. Logo, a consanguinidade deixou de 

ser um fator preponderante para determinar a filiação de alguém110. Mauro Nicolau 

Junior111 afirma que “o reconhecimento do genitor biológico não pode prevalecer 

sobre a paternidade construída na convivência familiar, que frequentemente ocorre 

entre a mãe que registrou o filho e o outro homem com quem casou”.  
                                                 
109  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 105. 
110  CARDIN, Valéria Silva Galdino Cardim. ROSA, Carla Letícia Baptista Rosa. Reconhecimento 

jurídico da pluriparentalidade como consequência do afeto. In: TOLEDO, Iara Rodrigues de. 
PEREIRA, Sarah Caroline de Deus. MENDES, Daiane Cristina da Silva. (Orgs.). Estudos acerca 
do princípio da afetividade no Direito de Família: construção do saber jurídico & crítica aos 
fundamentos da dogmática jurídica. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014, p. 193. 

111  NICOLAU JUNIOR, Mauro. Paternidade e a coisa julgada. Curitiba: Juruá, 2006, p. 132. 
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Ao analisar a família reconstruída, as relações estabelecidas entre o cônjuge 

ou companheiro e os filhos do outro, tem-se uma linha tênue para o direito, porém 

de extrema importância para esta família. Desse modo as famílias reconstituídas são 

caracterizadas pela estrutura complexa decorrente da multiplicidade de vínculos, 

ambiguidade das funções dos novos casais e forte grau de interdependência. A 

administração de interesses visando ao equilíbrio assume relevo indispensável à 

estabilidade das famílias. Mas a lei esqueceu delas! 112 

Ao voltar-se à realidade brasileira, observa-se que a legislação é lacunosa 

no que atine a regras que são de suma relevância para a legitimação dos direitos do 

padrasto no âmbito da família reconstituída, de modo que, legalmente, na 

atualidade, não há qualquer compromisso deste em relação aos filhos de sua 

parceira amorosa. Embora em muitos casos o padrasto participe efetivamente de 

cuidados diretos aos enteados e de seu processo de socialização, principalmente 

quando residem na mesma casa, sua responsabilidade como componente desse 

núcleo familiar não se encontra definida. 

A família, em seu conceito tradicional, traz bem definido cada papel dentro 

de si, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os avós, etc.; já na família reconstruída, os 

papéis duplicam-se: encontramos dois pais, duas mães, meio irmãos, tios, avós113, 

por isso, torna-se importante o entendimento das várias dimensões assumidas por 

esse modelo, que na doutrina ganha o nome de tentacular114, pois seus 

prolongamentos tomam maior dimensão pela gama de situações que dela advêm.  

Nesses grupos familiares reconstituídos, ocorre a composição de crianças e 

adolescentes de distintos casamentos e uniões estáveis convivendo no mesmo 

ambiente, o que pode apresentar conflitos e incompatibilidades, além de gerar 

desarmonia nesse óikos familiar, pois as figuras não são bem definidas, há que se 

imaginar uma multiplicidade de combinações que necessitam de regras distintas. 

 Para Ronaldo Alves de Andrade115, a partir da evolução da relação de 

parentesco por afinidade pode ser desenvolvida uma relação socioafetiva, “pela qual 

                                                 
112  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 50. 
113  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 89. 
114  KEHL, Maria Rita. Em defesa da família tentacular. Psicologias do Brasil, 01 dez. 2013. 

Disponível em: <https://www.psicologiasdobrasil.com.br/maria-rita-kehl-em-defesa-da-familia-
tentacular/>. Acesso em: 16 set. 2018. 

115  SIMÃO, José Fernando. Direito de Família no novo milênio: estudos em homenagem ao 
professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 513. 
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padrastos e madrastas, enteados e enteadas, se auxiliam mutuamente, criando 

efetivo vínculo de filiação, emergindo daí uma filiação socioafetiva, pela qual 

padrasto e madrasta assumem papel de pai e mãe, respectivamente, e enteados e 

enteadas, o de filhos”. Pois no dia a dia, os padrastos e madrastas, em sua grande 

maioria, dispensam aos enteados e enteadas o cuidado com a alimentação, deveres 

escolares, compartilham seus valores, auxiliam em suas angústias e alegram-se na 

felicidade, com objetivo de que logrem a vida adulta com êxito. 

Os primeiros estudos acerca desse modelo familiar foram iniciados na 

década de 1970, nos Estados Unidos. No Brasil, os estudos iniciaram a partir da 

década de 1980 com uma tímida produção sobre o tema, e há questionamentos que 

necessitam ser respondidos e são de suma importância para esta configuração 

familiar. Surgem questões como: diante de tantas peculiaridades, seria possível 

normatizar o convívio entre seus membros? Quais os elementos que caracterizam 

essa relação como formadora de laços de parentesco? É possível o reconhecimento 

registral da multiparentalidade entre pais e padrastos e mães e madrastas, na 

família neoconfigurada? Os filhos de cada cônjuge trazidos ao casamento e frutos 

de relacionamento anteriores podem ser considerados irmãos, pelos laços de 

socioafetividade? Pelas indagações anteriormente apresentadas e tantas outras que 

advêm da família reconstituída, faz-se necessário o estudo desse modelo, 

principalmente no viés da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade, sob o 

prisma do princípio da afetividade e dignidade humana116. Como as relações 

familiares não são estanques, à medida que se alteram suas características centrais, 

emergem também novos desafios, ocorrerão novos percalços a serem combatidos. 

Ricardo Calderón assevera que: 

 

A ampla liberdade, igualdade e diversidade, além dos seus aspectos 
positivos, vêm acompanhadas de uma constante instabilidade nos 
relacionamentos. 
Separações, desuniões, novos compromissos, combinações e 
recombinações das mais diversas ordens passam a disseminar com 
naturalidade ímpar, apresentando desafios para os quais o Direito 
nem sempre possui previsão legislada. Os litígios acompanham o 
meio social no qual estão inseridos e se sofisticam 

                                                 
116  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 81. 
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proporcionalmente à complexificação da própria sociedade, de modo 
que os embates passam a envolver novas questões.117 

 

Há que se ressaltar que as estruturas jurídicos-familiares que permeiam o 

ordenamento vigente ainda estão enraizadas na matriz moderna de estatuto jurídico, 

de viés categorial hermético, modelar, com pouquíssimas aberturas. Para além 

disso, ainda são sentidos os resquícios da literatura Positivista.118 

E para pacificar os conflitos que se originam no seio dos mais diversos 

modelos de família no cenário jurídico atual, uma vez que as regras jurídicas 

vigentes não atendem essa demanda, a jurisprudência e a doutrina pátria trazem à 

baila os princípios constitucionais estampados na Constituição Federal de 1988, pois 

estes quando permeados pelos ditames da dignidade humana refletem os anseios 

da família contemporânea, que está pautada na democracia e na pluralidade em 

busca da felicidade. 

 
 
 
  

                                                 
117  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 9. 
118  Ibid., loc. cit. 
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3 DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 

AFETIVIDADE E SEUS REFLEXOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

 

O princípio pode ser considerado como o fundamento, a base e o alicerce do 

direito. Segundo o Dicionário Aurélio119 o vocábulo princípio comporta os 

significados de: o primeiro impulso dado a uma coisa; ato de principiar uma coisa; 

origem; causa primária. Os princípios no campo jurídico são verdades objetivas e 

nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever ser, na qualidade de 

normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade120. Os princípios 

podem ser entendidos como fontes fundamentais, alicerces, as proposições básicas, 

para o Direito como ciência e, portanto, de aplicabilidade estendida para todos os 

seus ramos. Os princípios são dotados de juízos de valor interligados ao que ocorre 

na prática, na consciência de um povo e num determinado momento. 

Na presente abordagem, todo destaque será para o princípio da dignidade 

humana, que é considerado super princípio, positivado na Constituição Federal no 

artigo 1°, III, de forma que todos os princípios que se concretizem na dignidade da 

pessoa humana constituem direitos fundamentais.121 

O princípio da dignidade da pessoa humana está elencado entre os 

fundamentos do Estado brasileiro. Para Bulos, os princípios fundamentais são 

diretrizes para configuração do Estado, imprimindo-lhe o modo e a forma de ser, 

propagando os valores albergados pelo ordenamento jurídico, refletindo a ideologia 

do constituinte, seus postulados fulcrais e os fins da sociedade.122 

Diante desse regramento inafastável de proteção da pessoa humana é que 

está em voga, atualmente, falar em personalização, repersonalização e 

despatrimonialização do Direito Privado. Ao mesmo tempo em que o patrimônio 

perde a importância, a pessoa humana é supervalorizada.123 

                                                 
119  PRINCÍPIO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua 

portuguesa. Disponível em:  <https://dicionariodoaurelio.com/principio>. Acesso em: 08 abr. 2018. 
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Os modelos familiares atuais têm se balizado no que preceituam os 

princípios constitucionais do Direito de Família, ou seja, os indivíduos que integram o 

núcleo familiar nutrem-se no afeto, e buscam a superação dos fatores de qualquer 

forma de discriminação. Qualquer que seja a família do futuro, as tendências 

previsíveis em suas características já estão presentes em grande maioria das 

famílias atuais.124 

Rozane Cachapuz aduz que há que se analisar o Direito de Família à luz 

dos princípios e normas constitucionais acompanhando as transformações da 

sociedade: 

 

E o direito não poderia permanecer à margem, sem adaptar-se aos 
anseios de uma sociedade oprimida pelas regras de outrora. Fazia-
se necessário uma renovação da vasta legislação das relações 
familiares. Felizmente pode-se constatar que o Código de 2002 
adveio com ampla e atualizada regulamentação dos aspectos 
primordiais do Direito de Família à luz dos princípios e normas 
constitucionais.125 

 

Destaca-se, contudo, que há vários outros princípios permeiam o Direito de 

Família, sendo compreendidos como premissas estruturantes, assumem um papel 

relevante de orientar a interpretação, integração e aplicação da ciência jurídica. 

Assim sendo, vale analisar as noções de princípios, como eles foram introduzidos no 

ordenamento jurídico brasileiro, e como refletem seus efeitos nas relações 

familiares. 

 

3.1 NOÇÕES DE PRINCÍPIOS 

 

Inicia-se este tópico abarcando a distinção proposta por Robert Alexy entre 

princípios e regras. Segundo o doutrinador, ncípios e regras seriam espécies do 

gênero norma jurídica, porque ambos dizem o que deve ser126:  

 

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 
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existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de 
otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 
não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras colidentes.127 

 

Outro conceito de princípio é aquele formulado pela Corte italiana, numa das 

suas primeiras sentenças, de 1956, vazada nos seguintes termos128, de acordo com 

as lições de Paulo Bonavides: 

 

Faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios do 
ordenamento jurídico aquelas orientações e aquelas de caráter geral 
e fundamental que se possam deduzir da conexão sistemática, da 
coordenação e da íntima racionalidade das normas, que concorrem 
para formar assim, num dado momento histórico, o tecido do 
ordenamento jurídico. 

 

De acordo com o magistério do professor Uadi Lammêgo Bulos, os 

princípios são a pedra de toque, disposição fundamental, que difunde sua força por 

todos os escaninhos do ordenamento, e estes não comportam enumeração taxativa, 

e além de ser expresso pode também ser implícito: 

 

Princípio jurídico - mandamento nuclear do sistema, alicerce, pedra 
de toque, disposição fundamental, que esparge sua força por todos 
os escaninhos do ordenamento. Não comporta enumeração taxativa, 
mas exemplificativa, porque, além de expresso, também pode ser 
implícito. Seu espaço é amplo, abarcando debates ligados à 
Sociologia, à Antropologia, à Medicina, ao Direito, à Filosofia, e, em 
particular, à liberdade, à igualdade, à justiça, à paz etc. Exemplo: CF, 
artigo 5º-, II (princípio da legalidade - dele se extrai o princípio 
implícito da autonomia da vontade).129 

 

Segundo a clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, os princípios 

se irradiam sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo para sua 

compreensão e inteligência: 
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O princípio é um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente para 
definir a lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica de lhe dá sentido harmônico.130 

 

Os princípios são fórmulas nas quais estão abrangidos os pensamentos 

diretores do ordenamento, de uma disciplina legal ou de um instituto jurídico131. Os 

princípios gozam de considerável relevo no ordenamento jurídico pátrio. A 

Constituição Federal de 1988 reconhece a derivação de direitos advindos dos 

princípios por ela adotados, nos termos do §2º, do artigo 5º.132 

Paulo Bonavides ao analisar Norberto Bobbio em sua classificação de 

princípios, destaca as seguintes funções: interpretativa; integrativa; diretiva (própria 

dos princípios programáticos da Constituição) e a função limitativa, sendo máximo o 

grau de intensidade vinculante dos princípios no exercício das funções limitativa e 

integrativa, e diminuto ou declinante em se tratando das funções interpretativa e 

diretiva.133 

Os ensinamentos de Elpídio Donizetti e Felipe Quintella demonstram que os 

princípios constituem as bases nas quais se assentam institutos e normas jurídicas, 

inclusive, trazendo o exemplo relativo à união civil de pessoas do mesmo sexo: 

 

Como o próprio nome indica, um princípio é um fundamento, uma 
diretriz, uma norma basilar. Por essa razão, os princípios agem 
informando, orientando, tanto a organização do Estado, quanto o 
comportamento das pessoas, quanto a solução dos conflitos. 

Está em discussão, há alguns anos, o tema da união civil entre 
pessoas do mesmo sexo. As principais bases sobre as quais se 
apoiam os defensores dessa união são dois princípios 
constitucionais: o da liberdade (artigo 3º, I, e artigo 5º, caput) e o da 
não discriminação (artigo 3º, IV). Temos certeza de que, em breve, a 
união civil entre pessoas do mesmo sexo será legalizada, pois, na 
medida em que a sociedade vai se conscientizando da norma ordem 
constitucional em que vivemos, percebe que o Direito tem de se 
ajustar a ela; afinal, os princípios são claros: o Brasil garante a 
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liberdade de todos que residem aqui e repele toda forma de 
discriminação.134 

 

Para Bonavides as regras vigem e os princípios valem, o valor neles se 

insere em graus distintos135. A importância vital que os princípios assumem para o 

ordenamento jurídico se torna cada vez mais evidente, sobretudo se lhes 

examinarmos a função e presença no corpo das Constituições contemporâneas, 

onde aparecem como os pontos axiológicos de mais alto destaque e prestígio com 

que fundamentam na Hermenêutica dos tribunais e legitimidade dos preceitos da 

ordem constitucional.136 

No magistério do professor Miguel Reale, os princípios consistem em 

“enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a 

compreensão do ordenamento jurídico para sua aplicação e integração e para a 

elaboração de novas normas”. 137 

Na fase do pós-positivismo a teoria dos princípios apresenta os seguintes 

resultados já consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e 

abstrata para o campo concreto do Direito, com baixíssimo teor de densidade 

normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos 

Códigos) para a órbita juspublicista (seu ingresso nas Constituições); a suspensão 

da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos princípios da 

esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação da sua 

normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento 

definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das Constituições; a 

distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do gênero norma, 

e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o 

mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos 

princípios138. De acordo com os ensinamentos de Dirley da Cunha Júnior: 

 

[...] ora, se a Constituição [...] deve interagir com a realidade político-
social de onde ela provém, é mais do que natural que as normas que 
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a compõem devem estar abertas aos acontecimentos sociais para 
acompanhar a sua evolução e adaptar-se às transformações sociais. 
Mas esse desejo da abertura das normas constitucionais somente é 
possível quando, entre as normas da Constituição, algumas delas 
expressem-se sob a forma de princípios.139  

 

Paulo Bonavides aduz que a constitucionalização dos valores básicos e dos 

princípios deles derivados não somente coloca o juiz no marco necessário de uma 

jurisprudência de valores, senão que acolhe o fundamento básico e assinala o 

sentido inspirador nos quais deverá desenvolver-se o exercício do poder 

legislativo.140 

Neste sentido, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ao 

preconizar em seu artigo 4º que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, está-se 

elegendo os princípios gerais de direito, bem como a analogia e os costumes, como 

fontes subsidiárias do direito. 

 

3.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Os princípios constitucionais representam o fio condutor da hermenêutica 

jurídica, dirigindo o trabalho do intérprete em consonância com os valores e 

interesses por eles abrigados141. Como já explanado anteriormente, a família foi 

eleita como base da sociedade contemporânea pela Constituição Federal e o Estado 

incumbiu-se de dar-lhe proteção. Tal alegação extrai-se da leitura do artigo 5º, bem 

como o artigo 226 ambos da Constituição Federal de 1988. Para tanto, o legislador 

constituinte valeu-se dos princípios, como mandamentos de otimização, a fim de 

assegurar às entidades familiares os direitos que lhe amparem, sendo que a melhor 

interpretação a ser dada a tais dispositivos constitucionais está apegada à proteção 

aos seus comandos explícitos e também àqueles implícitos que põem em guarda, 

entre outros, a dignidade da pessoa humana. 

A carga principiológica da Constituição Federal de 1988 foi, com toda 

certeza, um marco no direito brasileiro. Conferindo ao ordenamento otimização na 
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medida que não satisfaz apenas a realidade fática, mas também as possibilidades 

jurídicas.  

No Direito de Família vislumbra-se este fenômeno, pois está afetado 

diretamente pelos princípios constitucionais, como por exemplo, artigo 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana tem a sua eficácia horizontal reconhecida, 

inclusive, no Direito de Família, possuindo caráter imperativo, não dependendo de 

legislação inferior para a sua incidência, como ensina Flávio Tartuce: 

 

O Brasil adotou um sistema de aplicação horizontal e imediata dos 
princípios constitucionais nas relações privadas, uma vez que a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, § 1º, assim 
determina: “As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata.”. Seguiu nesse contexto, o 
exemplo do sistema português, uma vez que o Texto Maior lusitano 
prevê no seu artigo 18º, item 1, que “os preceitos constitucionais 
respeitantes aos direitos, liberdades e garantias individuais são 
diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas.”. 
A eficácia horizontal e imediata dos direitos fundamentais, sem 
qualquer ponto de apoio na legislação inferior, tem prevalecido entre 
autores brasileiros e portugueses, como linha de pesquisa principal. 
Não tem sido diferente a interpretação jurisprudencial. [...] Na 
verdade, essa eficácia horizontal deve atingir várias vertentes do 
Direito de Família, caso da conjugalidade, da convivência, da 
parentalidade e do tema do bem de família.142 

 

A dignidade humana como fundamento do Estado democrático de direito é, 

portanto, o princípio máximo, até porque é o que melhor representa o produto de 

toda a mudança da estrutura jurídica hermenêutica e legislativa, antes referida, que 

passou a priorizar o indivíduo como destinatário principal da lei à proteção dos 

direitos inerentes ao ser humano, em qualquer esfera legislativa sendo justificada, 

aplicada e interpretada, sempre, em atenção à dignidade da pessoa humana. Luiz 

Edson Fachin ao adentrar no tema princípios do Direito de Família assevera que: 

 

É de exclamação a primeira nota destinada não apenas ao debate 
imprescindível sobre o novo Código Civil, mas sim sobre o conjunto 
de transformações necessárias pelas quais passou e deve passar o 
Direito de Família e o próprio direito Civil brasileiro. Reforma, sim. 
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Daí o sentido dessa clivagem entre os limites da codificação e as 
possibilidades da reforma.  
A reforma é um processo de construção, governado por princípios 
que formam uma rede axiológica de sustentação sistemática. 
Conjunto monolítico de regras, a codificação como proposição da 
unidade pode ser apenas um evento, evento esse que no tempo 
opera, mediante a tradição, uma função de modo.143 

 

Deste modo, abaixo destaca-se os mais relevantes princípios para discussão 

sobre o tema em tela, uma vez que são os princípios listados que têm assegurado 

direitos aos novos arranjos familiares presentes na sociedade atual.  

 

3.2.1 PRINCÍPIO DA RATIO 

 

O princípio da ratio do casamento e da união estável, segundo o qual o 

fundamento básico do casamento, da vida conjugal e do companheirismo é a 

afeição entre os cônjuges ou conviventes e a necessidade de que existia comunhão 

de vida. Como abordado no capítulo anterior, a evolução histórica do Direito de 

Família deixa clara a ocorrência de alterações substanciais, tanto do que se refere à 

matéria das uniões, bem como ao fim dado ao patrimônio galgado pelos cônjuges ou 

companheiros ao vínculo familiar. Hodiernamente, tem-se que o elemento de ligação 

entre os cônjuges ou companheiros é o afeto, como ensina Clayton Reis e Horácio 

Monteschio: 

 

O fundamento básico do casamento, da vida conjugal e do 
companheirismo é a afeição entre os cônjuges ou conviventes. O 
afeto é característica da pessoa humana. É direito personalíssimo 
uma vez que se relaciona ao sentimento das pessoas. O afeto é o 
laço fundamental que une as pessoas, ainda mais quando esta 
relação encontra-se envolta no Direito de Família. Há afeto 
demonstrado de várias formas, mas o presente na relação de família, 
de união entre pessoas, este sem dúvida nenhuma representa a 
amálgama social, a qual preenche as pessoas, as torna mais 
felizes.144 
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O afeto é um valor conducente ao reconhecimento da família matrimonial e 

da entidade familiar, constituindo não só um direito fundamental (individual e social) 

da pessoa afeiçoar-se a alguém, como também um direito à integridade da natureza 

humana, aliado ao dever de ser leal e solidário145. Para José Sebastião de Oliveira a 

afetividade é instrumento ou de manutenção da união familiar ou de seu 

esfacelamento, quando o núcleo familiar constata que entre si não existe mais força 

suficiente para mantê-lo unido pelo casamento ou união estável. 

 

A afetividade é instrumento ou de manutenção da união familiar ou 
de seu esfacelamento diante da constatação, pelos membros da 
família, de que entre eles já não existe mais força suficiente para 
manter unidos os laços da união. É nessa visão que o afeto 
transforma o vínculo familiar em condições mínimas de conforto, na 
qual o membro daquele instituto possa desenvolver toda sua 
condição humana, com respeito aos seus limites, e se necessário, 
ainda que apresente limites especiais, o afeto será a força 
necessária que garantirá a dignidade daquele membro familiar.146 

 

A ruptura da união estável, a separação e o divórcio seriam uma decorrência 

da extinção do affectio, uma vez que a comunhão espiritual e material de vida entre 

cônjuges, companheiros, hétero ou homoafetiva, não pode ser mantida ou 

reconstituída. O casamento, antes tido como obrigação, vem sendo coberto de 

aspectos tendentes a realizar os verdadeiros interesses afetivos e existenciais dos 

seus integrantes. A culpa pela dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal 

deixou de ser ponto fundamental na hora do divórcio; na verdade, não há que se 

falar em culpa quando se trata de afetividade, que é algo bastante subjetivo, onde 

não se justifica delimitar ações judicantes apenas com base no patrimonialismo. 

 

3.2.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Também deveras importante é o princípio da igualdade, pois possui diversas 

aplicações na seara do Direito, uma vez que, constitucionalmente, é assegurado 

tratamento isonômico e tutela igualitária a todos os cidadãos. Para o Direito de 
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Família, o destaque do princípio em questão está na igualdade entre homens e 

mulheres, entre os cônjuges e entre os filhos.  

A igualdade entre homens e mulheres constitui um avanço na esfera do 

Direito de Família, pois a mulher deixou de estar submetida ao jugo masculino, 

primando por posições igualitárias, livres de qualquer tipo de discriminação. Maria 

Berenice Dias assevera que “o desafio é considerar as saudáveis e naturais 

diferenças entre os sexos dentro do princípio da igualdade”147. O professor José 

Afonso da Silva lembra que a Constituição Federal deu largo passo ao equiparar os 

direitos e obrigações de homens e mulheres: 

 

O sexo sempre foi um fator de discriminação. O sexo feminino 
sempre esteve inferiorizado na ordem jurídica, e só mais 
recentemente vem ele, a duras penas, conquistando posição 
paritária, na vida social e jurídica à do homem. A Constituição, como 
vimos, deu largo passo na superação do tratamento desigual 
fundado no sexo, ao equiparar os direitos e obrigações de homens e 
mulheres.148 

 

A Constituição Federal de 1988, no bojo do artigo 5°, I, deixa explícito que 

todos são iguais perante a lei, já o artigo 226, §5°, do mesmo diploma normativo 

preceitua que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal deverão ser 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, quebrando o paradigma que 

vigorou nas legislações anteriores, em que era concedido às mulheres tratamento 

inferiorizado.  

Atendendo à ordem constitucional, o Código Civil consagra o princípio da 

igualdade, tanto que estipula os direitos e deveres dos cônjuges no artigo 1.511, 

estabelecendo que compete a ambos a direção da sociedade conjugal em mútua 

colaboração, conforme artigo 1.567, e constata também a égide do referido princípio 

na atribuição paritária dos deveres recíprocos no artigo 1.566.  

Cristiano Chaves ensina que consagra-se a igualdade substancial no plano 

familiar, deixando de lado qualquer tipo de diferenciação: 

 

A evidente preocupação constitucional em ressaltar a igualdade 
substancial entre homem e mulher parece decorrer da necessidade 
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de pôr cobro a um tempo discriminatório, em que o homem chefiava 
a relação conjugal, subjugando a mulher. Consagra-se, assim, a 
igualdade substancial no plano familiar, excluindo todo e qualquer 
tipo de discriminação decorrente do estado sexual. Vale chamar a 
atenção para o fato de que a norma constitucional não está 
igualando física e psicologicamente o homem e a mulher. Proíbe, na 
verdade, o tratamento jurídico diferenciado entre pessoas que estão 
na mesma situação. Destaca-se, porém, a possibilidade de 
tratamento diferenciado entre homem e mulher sempre que houver 
um motivo justificador. Isto é, sempre que estiverem em posições 
distintas, que exijam o tratamento discrepante.149 

 

A Constituição Federal também cuidou da igualdade entre os filhos, o artigo 

227, §6°, estabelece que os filhos havidos ou não da relação do casamento, por 

adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

discriminações relativas à filiação, como ensina Carlos Roberto Gonçalves: 

 

O princípio ora em estudo não admite a distinção entre filhos 
legítimos, naturais e adotivos, quanto ao nome, poder familiar, 
alimentos e sucessões; permite o reconhecimento, a qualquer tempo, 
de filhos havidos fora do casamento; proíbe que conste no assento 
de nascimento qualquer referência à filiação ilegítima; e veda 
designações discriminatórias relativas à filiação.150 

 

Observa-se que o legislador pretendeu excluir todas as diferenças que havia 

outrora e que proporcionava tantos constrangimentos, igualando o status de filho, 

em qualquer que seja a situação. Com base em tal princípio, pode-se afirmar 

também que uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva, o filho socioafetivo 

passa a gozar da vedação a discriminação fazendo jus à condição de filho como 

qualquer outro. 

 

3.2.3 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

Já o Princípio da Solidariedade Familiar encontra amparo na Constituição 

Federal, no artigo 1°, III, e para o Direito de Família, vai além, assumindo como 

fundamento também os artigos 226, 227 e 230 todos da Constituição Federal151. 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio tem origem nos 
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150  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 24. 
151  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 57. 
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vínculos afetivos e dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contém em suas 

entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a 

fraternidade e a reciprocidade.152 

A solidariedade consiste na assistência material e moral recíproca, de todos 

os integrantes da família, primando pelo que preceitua o princípio da dignidade da 

pessoa humana, gerando, portanto, obrigação de alimentar entre parentes, cônjuges 

e companheiros, e também embasando o poder familiar exercido em face dos filhos 

menores. Maria Berenice Dias corrobora esse entendimento ao citar a influência do 

referido princípio na lei civil: 

 

A lei civil igualmente consagra o princípio da solidariedade familiar ao 
prever que o casamento estabelece plena comunhão de vida 
(CÓDIGO CIVIL 1511). A obrigação alimentar dispõe de igual 
conteúdo (CÓDIGO CIVIL 1694). Os integrantes da família são, em 
regra, reciprocamente credores e devedores de alimentos. A 
imposição de tal obrigação entre parentes representa a 
concretização do princípio da solidariedade familiar. Também os 
alimentos compensatórios têm como justificativa o dever de 
assistência, nada mais do que a consagração do princípio da 
solidariedade.153 

 

O princípio solidariedade se espraia pelas mais diversas relações sociais, 

haja vista estar elencado como um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, nos termos do artigo 3º, I, in fine. Nesse sentido, é interessante 

verificar a incidência do princípio da solidariedade em um âmbito do direito destinado 

ao fornecimento de amparo ao cidadão, a saber, o Direito da Seguridade Social.  

No âmbito da seguridade social, com previsão constitucional nos artigos 40 e 

195, o princípio da solidariedade é denominado solidariedade social. O professor 

Sérgio Pinto Martins nomeia esse princípio de solidarismo, fazendo as seguintes 

considerações acerca do seu surgimento: 

 

Sua origem é encontrada na assistência social, em que as pessoas 
faziam uma assistência mútua para alguma finalidade e também com 
base no mutualismo, de se fazer um empréstimo ao necessitado. É 
uma característica humana, que se verifica no decorrer dos séculos, 
em que havia uma ajuda genérica ao próximo, ao necessitado.154 
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De fato, o Estado possui o dever jurídico da proteção social, entretanto, ao 

instituir a seguridade social, reconhece que a ação individual não é suficiente para a 

cobertura de todos os riscos e contingências sociais, razão pela qual se torna 

imprescindível a ação comum (solidária), visando a efetivação da proteção social155. 

Miguel Horvath Júnior vai além, classificando a solidariedade social da 

seguinte forma: 

 

a) de acordo com a natureza do vínculo entre as partes, a 
solidariedade pode ser direta (quando as partes sabem 
concretamente quem participa do grupo) ou indireta (quando o 
vínculo se estabelece sem a manifestação da vontade das partes de 
forma expressa e atinge um número indeterminado de pessoas); 

b) de acordo com os sujeitos envolvidos, a solidariedade pode ser 
interpessoal (quando se dá entre duas ou mais pessoas 
individualmente consideradas) ou intergrupal (quando se dá entre 
dois ou mais grupos); 

c) de acordo com o seu fundamento ou fonte, a solidariedade pode 
ser ética ou moral (imposta pelos preceitos éticos-morais) ou jurídica 
(estabelecida pela norma jurídica com aplicação compulsória); 

d) de acordo com a extensão, a solidariedade pode ser total (quando 
engloba todos os valores das partes vinculadas) ou parcial (quando 
abarca apenas alguns valores concretos e determinados).156 

 

Sob a ótica da classificação do citado doutrinador, a solidariedade familiar, 

via de regra, poderia ser enquadrada como direta, interpessoal, ética-moral e jurídica 

e, finalmente, parcial. De fato, trata-se de um importante princípio que é essencial 

para a manutenção hígida da vida em social, seja em espectro micro (família) ou 

macro (sociedade). 

O princípio da solidariedade é entendido como uma inovação substancial no 

ordenamento jurídico pátrio, devendo ser levado em conta não só no momento da 

elaboração da legislação ordinária e na execução das políticas públicas, mas, 

também, nos momentos de interpretação e aplicação do Direito. 

 

3.2.4 PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA 
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As relações familiares devem ser analisadas em cada contexto social, 

considerando todas as diferenças sociais, econômicas e locais. Assim, as relações 

familiares devem ser analisadas dentro do contexto social e diante das diferenças 

regionais de cada localidade157. Nesse sentido, Cristiano Sobral ensina que: 

 

O projeto familiar liga-se intimamente à função social da família, 
devendo ser trilhado à luz dos valores e princípios constitucionais. A 
sua inobservância tem por consequências o reconhecimento de 
determinados efeitos jurídicos de índole negativa entre os familiares. 
Assim, é no seio familiar que se torna possível a realização pessoal 
dos seus membros, promovendo o desenvolvimento de suas 
personalidades e melhores potencialidades, efetivando da dignidade 
da pessoa humana na esfera social.158 

 

De fato, a principal função da família é preparar os indivíduos que integram o 

seu núcleo para realização de seus anseios e pretensões. Pode-se dizer que a 

família não é mais um fim em si mesma, mas sim, o meio para a busca de felicidade 

individual na realização com os outros. A função social da família, como princípio 

orientador na estruturação dos contemporâneos arranjos existentes, se apresenta 

como representante dos anseios demonstrados pela coletividade, notadamente os 

decorrentes da própria evolução que permeia os constructos familiares, conferindo 

respaldo jurídico às novas estruturas apresentadas. 

 

3.2.5 PRINCÍPIO DA PLENA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

 

As crianças e adolescentes recebem o amparo legal e constitucional da 

família, da sociedade e do Estado, de plena proteção e prioridade absoluta em seu 

tratamento. Neste sentido, introduziu-se a doutrina da proteção Integral no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 227 da Constituição Federal de 

1988, que declarou ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, à 

criança e ao adolescente, 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 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

Luiz Antônio Miguel Ferreira e Cristina Teranise Dói aduzem que a Proteção 

Integral representa um avanço em termos de proteção aos direitos fundamentais, a 

saber: 

 

Doutrina da Proteção Integral: representa um avanço em termos de 
proteção aos direitos fundamentais, posto que calcada na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, tendo, ainda, 
como referência documentos internacionais, como Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas, aos 20 de novembro de 1959, as Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 
Infância e da Juventude - Regras de Beijing - Res. 40/33 de 29 de 
novembro de 1985, as Diretrizes das Nações Unidas para a 
prevenção da delinquência juvenil - Diretrizes de Riad, de 1º de 
março de 1988 e a Convenção sobre o Direito da Criança, adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 
1989 e aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro em 14 de 
setembro de 1990.159 

 

Tal proteção é regulamentada pela Lei n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que em seu artigo 3° reforça que a criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade160. Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho explicam o significado do princípio em tela: 

 

Isso significa que, em respeito à própria função social 
desempenhada pela família, todos os integrantes do núcleo familiar, 
especialmente os pais e mães, devem propiciar o acesso aos 
adequados meios de promoção moral, material e espiritual das 
crianças e dos adolescentes viventes em seu meio. 
Educação, saúde, lazer, alimentação, vestuário, enfim, todas as 
diretrizes constantes na Política Nacional da Infância e Juventude 
devem ser observadas rigorosamente. 
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A inobservância de tais mandamentos, sem prejuízo de eventual 
responsabilização criminal e civil pode, inclusive, resultar, no caso 
dos pais, na destituição do poder familiar.161 

 

É esse princípio que autoriza e dá sustentação, por exemplo, para que a 

guarda dos filhos esteja com aquele que tiver melhores condições psíquicas para 

cuidar dos menores, independentemente de ser o pai ou a mãe biológica. É esse 

princípio, associado à dignidade e ao princípio da afetividade, que fez nascer novos 

institutos jurídicos como a guarda compartilhada e a parentalidade socioafetiva. 

 

3.2.6 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

O Princípio da Dignidade Humana é um super princípio, e pode ser 

considerado o núcleo básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro como 

critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do 

sistema constitucional a partir de 1988. 

Nos termos do magistério de Flávio Martins Alves Nunes o referido princípio 

“[…] trata-se da fonte de todos os direitos e garantias fundamentais da pessoa 

humana. Se o ser humano é titular de direitos e garantias, é porque deve ser tratado 

dignamente”.162 

Até o final do século XVIII, a dignidade não estava relacionada com os 

direitos humanos, tendo sido Immanuel Kant o precursor de uma compreensão mais 

profunda do tema, pois relacionou o homem com a dignidade, exprimindo a 

dificuldade de enxergar o homem sem dignidade. 

 

O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como 
fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou 
daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas 
que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres 
racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como 
fim.163 
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Immanuel Kant completa seu raciocínio ao afirmar que quando uma coisa 

tem preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando 

uma coisa está acima de todo preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem 

ela dignidade164.  

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a 

dignidade estava entrelaçada com ocupações públicas na cultura ocidental, 

começando com os romanos e chegando até o século XVIII. O primeiro sentido 

atribuído à dignidade, enquanto categorização dos indivíduos estava associado a um 

status superior, uma posição ou classificação social mais alta, como leciona Luís 

Alberto Barroso: 

 

Dignitas era um conceito associado ao status pessoal de alguns 
indivíduos ou a proeminência de determinadas instituições. Como 
status pessoal, a dignidade representava a posição política ou social 
derivada primeiramente da titularidade de determinadas funções 
públicas, assim como a pessoa do soberano, a coroa ou o Estado, 
em referência à soberania dos poderes.165 

 

A dignidade humana como é atualmente compreendida, se assenta sobre o 

pressuposto de que cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma 

posição social no universo. O longo desenvolvimento da compreensão 

contemporânea de dignidade humana teve início com o pensamento clássico e tem 

como marcos a tradição judaico-cristã, o Iluminismo e o período imediatamente 

posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial.166 

Foi na segunda década do século XX que a dignidade humana começou a 

surgir nos documentos jurídicos, iniciando com a Constituição do México (1917) e 

posteriormente com a Constituição Alemã da República de Weimar (1919). Após a 

Segunda Guerra Mundial, a dignidade foi introduzida em importantes documentos 

internacionais, como a Carta das Nações Unidas no ano de 1945, Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948, dentre outros tantos tratados e pactos que 

têm o condão de resguardar os direitos humanos. 
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Luís Alberto Barroso ensina que a ascensão da dignidade como um conceito 

jurídico teve suas origens mais diretas no Direito Constitucional Alemão ao narrar 

que: 

 

De fato a lei Fundamental de 1949 dispõe no art. I (1): A dignidade 
humana deve ser inviolável. Respeitá-la e protegê-la será dever de 
toda autoridade estatal. Essa disposição é seguida pelo art. II (1), 
que anuncia a ideia correlata que tem se tornado central na 
jurisprudência alemã. Baseado nessas disposições, o Tribunal 
alemão e os juristas alemães desenvolveram uma jurisprudência e 
um arcabouço teórico que influenciam decisões judiciais e escritos 
doutrinários por todo o mundo.167  

 

A partir do século XX, há a aceitação da superioridade normativa da 

Constituição. Passa-se, dessa forma, do Estado de Direito para o Estado 

Constitucional168. Paralelamente a essa concepção, foi também se desencadeando 

outro processo, vinculado à emergência do Estado Social, consistente na redefinição 

dos papéis da Constituição: se, no Estado Liberal, ela se cingia a organizar o Estado 

e a garantir direitos individuais, dentro do novo paradigma, ela passa também a 

consagrar direitos sociais e econômicos e a apontar caminhos, metas e objetivos a 

serem perseguidos pelos Poderes Públicos no afã de transformar a sociedade.169 

A dignidade humana, no plano internacional, é descrita com a costumeira 

precisão pelo professor André de Carvalho Ramos: 

 

No plano internacional, a Declaração Universal de Direitos Humanos 
estabelece, já no seu preâmbulo, a necessidade de proteção da 
dignidade humana por meio da proclamação dos direitos elencados 
naquele diploma, estabelecendo, em seu art. 1º, que “todos os seres 
humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos”. Os dois 
Pactos Internacionais (sobre direitos civis e políticos e o sobre 
direitos sociais, econômicos e culturais) da Organização das Nações 
Unidas têm idêntico reconhecimento, no preâmbulo, da “dignidade 
inerente a todos os membros da família humana”. A Convenção 
Americana de Direitos Humanos exige o respeito devido à “dignidade 
inerente ao ser humano” (art. 5º). Já Convenção Europeia de Direitos 
Humanos, em que pese não possuir tal menção à dignidade humana, 
foi já interpretada pela Corte Europeia de Direitos Humanos no 
sentido de que a “dignidade e a liberdade do homem são a essência 
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da própria Convenção”. No plano comunitário europeu, a situação 
não é diferente. Simbolicamente, a dignidade humana está prevista 
no art. 1º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia de 
2000 (atualizada em 2007), que determina que a dignidade do ser 
humano é inviolável, devendo ser respeitada e protegida.170 

 

Para Zulmar Fachin, o princípio da dignidade da pessoa humana é o valor 

fundante do Estado brasileiro e serve de inspiração para atuação de todos os 

demais poderes, a saber: 

 

A dignidade da pessoa humana é o valor fundante do Estado 
brasileiro (art. 1°, inciso III) e inspirador da atuação de todos os 
poderes do Estado e do agir de cada pessoa. Tal valor está presente, 
de modo expresso e implícito, em todas as partes da Constituição. 
Um exemplo bastante claro pode ser encontrado no campo do Direito 
de Família: o planejamento familiar, livre decisão do casal, deve estar 
fundado no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 226, §7°). 
Trata-se de um valor nuclear do ordenamento jurídico brasileiro. Não 
por acaso, está localizado no pórtico da Constituição, evidenciando 
desde logo, o conteúdo axiológico que a permeia.171 

 

Valoroso é o magistério de Uadi Lammêgo Bulos acerca do primado da 

dignidade da pessoa humana na ordem constitucional de 1988: 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, IlI) - este vetor 
agrega em torno de si a unanimidade dos direitos e garantias 
fundamentais do homem, expressos na Constituição de 1988. 
Quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, 
está consagrando um imperativo de justiça social, um valor 
constitucional supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço 
de integridade moral do ser humano, independentemente de credo, 
raça, cor, origem ou status social. O conteúdo do vetor é amplo e 
pujante, envolvendo valores espirituais (liberdade de ser, pensar e 
criar etc.) e materiais (renda mínima, saúde, alimentação, lazer, 
moradia, educação etc.). Seu acatamento representa a vitória contra 
a intolerância, o preconceito, a exclusão social, a ignorância e a 
opressão. 172 

A dignidade humana reflete, portanto, um conjunto de valores civilizatórios 

incorporados ao patrimônio do homem. Seu conteúdo jurídico interliga-se às 

liberdades públicas, em sentido amplo, abarcando aspectos individuais, coletivos, 

políticos e sociais do direito à vida, dos direitos pessoais tradicionais, dos direitos 
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metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos), dos direitos 

econômicos, dos direitos educacionais, dos direitos culturais etc.173 

A dignidade humana protege os bens imateriais, sem os quais o homem não 

subsistiria, e sua força jurídica começa a espargir efeitos desde o ventre materno, 

perdurando até a morte, sendo inata ao homem. O caráter do princípio propicia o 

acesso à justiça de quem se sentir prejudicado pela sua inobservância. No Brasil, o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a 

importância da dignidade humana174. 

O sistema constitucional fomenta a existência digna, conforme se pode 

depreender da ordem econômica (artigo 170); da dignidade à criança, ao 

adolescente e ao jovem (artigo 227) e à pessoa idosa (artigo 230). 

Em relação aos elementos caracterizadores da dignidade humana, bem 

como dos deveres impostos ao Estado para a sua proteção, conforme ensina André 

de Carvalho Ramos: 

 

Há dois elementos que caracterizam a dignidade humana: o 
elemento positivo e o elemento negativo. O elemento negativo 
consiste na proibição de se impor tratamento ofensivo, degradante 
ou ainda discriminação odiosa a um ser humano. Por isso, a própria 
Constituição dispõe que “ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III) e ainda determina 
que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais” (art. 5º, XLI). Já o elemento positivo do 
conceito de dignidade humana consiste na defesa da existência de 
condições materiais mínimas de sobrevivência a cada ser humano. 
Nesse sentido, a Constituição estabelece que a nossa ordem 
econômica tem “por fim assegurar a todos existência digna” (art. 170, 
caput). 
[…] 
Existem dois deveres impostos ao Estado para proteger a dignidade 
humana. O dever de respeito que consiste na imposição de limites à 
ação estatal, ou seja, é a dignidade um limite para a ação dos 
poderes públicos. Há também o dever de garantia, que consiste no 
conjunto de ações de promoção da dignidade humana por meio do 
fornecimento de condições materiais ideais para seu florescimento.175 

 

Acerca do respeito à dignidade da pessoa humana, precioso é o magistério 

de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 
                                                 
173 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a 

Emenda Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 512. 
174 Ibid., loc. cit. 
175  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 76. 
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Respeita-se a dignidade da pessoa quando o indivíduo é tratado 
como sujeito com valor intrínseco, posto acima de todas as coisas 
criadas e em patamar de igualdade de direitos com os seus 
semelhantes. Há o desrespeito ao princípio, quando a pessoa é 
reduzida à singela condição de objeto, apenas como meio para a 
satisfação de algum interesse imediato. 176 

 

Acerca dos direitos radicados no princípio da dignidade da pessoa humana e 

do caráter deste como critério material de identificação de direitos fundamentais, 

seguem os ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

[…] não há como negar que os direitos à vida, bem como os direitos 
de liberdade e de igualdade correspondem diretamente às exigências 
mais elementares da dignidade da pessoa humana. Da mesma 
forma, os direitos políticos (de modo especial, o sufrágio, o voto e a 
possibilidade de concorrer a cargos públicos eletivos) são 
manifestações do princípio democrático e da soberania popular. 
Igualmente, percebe-se, desde logo, que boa parte dos direitos 
sociais radica tanto no princípio da dignidade da pessoa humana 
(saúde, educação, etc.), quanto nos princípios que, entre nós, 
consagram o Estado social de Direito. 
À vista do exposto, percebe-se que dentre os princípios 
constitucionais, o princípio da dignidade assume especial relevância 
como critério material para identificação de direitos fundamentais, 
visto que, tratando-se de uma exigência da dignidade da pessoa 
humana, não se haverá de questionar a fundamentalidade.177 

 

Para Capelo de Sousa, são características indissociáveis da dignidade 

humana a liberdade e a autonomia, como se depreende de sua doutrina: 

 

É que, a dignidade da natureza de cada homem, enquanto sujeito 
pensante dotado de liberdade e capaz de responsabilidade, outorga-
lhe autonomia não apenas física mas também moral, 
particularmente, na condução da sua vida, na auto-atribuição de fins 
a si mesmo, na eleição, criação e assunção da sua escala de 
valores, na prática dos seus actos, na reavaliação dos mesmo e na 
recondição do seu comportamento.178 

 

Cabe salientar que a dignidade da pessoa humana tem como alvo o ser 

humano, sendo que este merece do Estado a proteção da sua identidade, 

integridade e dignidade, como bem pontua Cleide Fermentão: 
                                                 
176  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. (Série IDP), p. 243. 
177  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 280. 
178  SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: 

Coimbra, 2011, p. 327. 
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A referência à dignidade da pessoa humana engloba em si os 
direitos fundamentais, os individuais clássicos e os de fundo 
econômico e social. A dignidade tem uma dimensão moral, dessa 
forma o constituinte estabeleceu que é de responsabilidade do 
Estado propiciar as condições necessárias para que as pessoas 
tenham vida digna. Assim, o Estado não pode deixar de proteger o 
ser humano, preservando a sua identidade, integridade e 
dignidade.179 

 

Proteção essa para que o indivíduo seja sujeito da própria vida e “senhor de 

si”, entre outros senhores e si, sendo necessário apropriar-se de seu desejo. A 

dignidade humana pressupõe, entre outros requisitos, não se estar assujeitado ao 

desejo do outro.180 

Ao verificar seus prolongamentos para o Direito de Família, pode-se dizer 

que cada indivíduo tem o direito de escolher o modelo familiar que lhe apraz, 

recebendo a proteção do Estado, e este, por sua vez, não deve interferir na escolha. 

 

3.3 A DIGNIDADE HUMANA COMO PARADIGMA AO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Ao elevar a dignidade humana a macro princípio norteador das suas 

disposições e de toda sociedade, a Constituição Federal a colocou no topo do 

ordenamento jurídico. Essa posição exige não apenas o seu respeito (uma 

dimensão negativa), mas vai além, indicando a adoção de medidas proporcionais no 

sentido de que a dignidade seja plenamente alcançada (dimensão positiva), o que 

trouxe diversas consequências também no Direito de Família181, uma vez que o 

Direito de Família é o mais humano de todos os ramos do direito182, pois lida com as 

mais íntimas relações humanas, nas quais flagra de modo ímpar a grandeza e a 

pequenez do ser humano183.  

                                                 
179  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes. Os Direitos da Personalidade como Direitos Essenciais e 

a Subjetividade do Direito. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 6, n. 1, 2006, p. 
243. 

180  PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Uma principiologia para o Direito de Família. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/40.pdf>. Acesso em: 27 out. 2018. 

181  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Constituição direitos fundamentais e 
direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 116. 

182  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016, v. 6, p. 22. 

183  BARROS, Sergio Rezende de. Direitos Humanos da Família: dos fundamentais aos operacionais. 
In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. (Coord.). Afeto, ética e o novo Código Civil. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 607. 



79 
 

 

Valéria Galdino e Maíra Barreto asseveram que no seio familiar é que se 

pode falar em uma estreita ligação entre os princípios do Direito de Família e os 

direitos da personalidade, a começar pelo princípio da dignidade humana que 

transborda o Direito de Família e atinge outros ramos do direito, como os direitos da 

personalidade, dos quais a pessoa é titular, pelo simples fato de existir: 

 

A dignidade da pessoa humana foi erigida à categoria de princípio 
fundamental, norteador de todo o ordenamento jurídico, não somente 
no âmbito do Direito de Família. É justamente a dignidade da pessoa 
humana que fundamenta a existência de direitos da personalidade, 
dos quais a pessoa é a titular, pelo simples fato de existir, 
independentemente de sua origem, sexo, etnia, idade etc. Pelo fato 
de o desenvolvimento da personalidade da pessoa se dar, em 
grande medida, justamente, no seio familiar, é que se pode falar de 
uma real imbricação entre os princípios de Direito de Família e os 
direitos da personalidade, a começar pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana.184 

 

É impensável, hoje, qualquer julgamento ou concepção em Direito de 

Família desatrelados ou destituídos da noção ou ideia de dignidade. Ela funciona 

como um macro princípio, ou superprincípio que dá a base de sustentação dos 

ordenamentos jurídicos185. No Direito de Família, em particular, é o princípio que 

serve de sustentação e sobre qual paira todos os outros princípios. É ele que 

permitiu incluir todas as categorias de filhos e famílias na ordem jurídica 

contemporânea. E vale ressaltar que tem como seu corolário o princípio da 

afetividade, outro célebre princípio na órbita do Direito de Família, sobre o qual 

passa-se a discorrer. 

 

3.4 A EFETIVIDADE COMO PRINCÍPIO JURÍDICO 

 

O princípio da afetividade tornou-se basilar no Direito de Família atual e 

valoriza as relações familiares, opondo-se ao modelo patrimonialista e meramente 

procriativo que vigorou outrora. O afeto é apontado, atualmente, como principal 

fundamento das relações familiares, e atualmente ganhou contornos sociais e 

                                                 
184  BARRETO, Maíra de Paula; GALDINO, Valéria Silva. Os princípios gerais de direito, os princípios 

de Direito de Família e os direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, 
Maringá, v. 7, n. 1, jan./jun. 2007, p. 303. 

185  PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Uma principiologia para o Direito de Família. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/40.pdf>. Acesso em: 27 out. 2018. 
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jurídicos que lhe conferem espaço na construção da identidade da família. Mesmo 

não constando a expressão afeto na Constituição Federal, pode-se afirmar que ele 

decorre da valorização constante da dignidade humana186.   

Como já abordado, a partir da metade do século XX, passou-se a disseminar 

um novo papel para as Constituições, que era descrito por intermédio do chamado 

novo constitucionalismo187, agindo para que as constituições se tornassem o vértice 

do ordenamento jurídico pátrio, e irradiasse seus valores para as demais normas do 

arcabouço normativo. Tal afirmação coaduna-se com o preceituado por Calderón: 

 

Os valores acolhidos pelo texto constitucional permitiram perceber a 
afetividade implícita em suas disposições, uma vez que muitas delas 
visaram, em ultima ratio, tutelar situações subjetivas afetivas tidas 
merecedoras de reconhecimento e proteção. A partir de 1988, é 
possível sustentar o reconhecimento jurídico da afetividade, 
implicitamente no tecido constitucional brasileiro.188 

 

O afeto é um fato social e psicológico, além de categoria filosófica, 

sociológica e psicológica. Contudo, não é o afeto, enquanto fato anímico e social, 

que interessa para o Direito. O que interessa é seu objeto que engendra condutas 

suscetíveis de merecerem a incidência de normas jurídicas189. Para Paulo Lôbo, é o 

afeto e a solidariedade que unem os integrantes do grupo familiar: 

 

Na antropologia, na etnologia e nas ciências da psique, as pesquisas 
dos grupos humanos antigos ou atuais revelaram que as relações 
familiares são fundadas na cultura desenvolvida nesses grupos e não 
na natureza. Na filosofia, Espinoza e depois Kant demonstram que 
os afetos ou sentimentos não poderiam ser inteiramente afastados 
do mundo da razão. No âmbito da demografia, as pesquisas 
nacionais por amostragem de domicílios, no Brasil, demonstram a 
predominância da família nuclear, de dimensões pequenas, ao lado 
das famílias Monoparentais e dos múltiplos arranjos familiares, além 
de considerável número de domicílios de pessoas que vivem sós. É o 
afeto e a solidariedade familiar e não outros interesses ou funções 
que unem integrantes.190   

 

                                                 
186  TARTUCE, Flávio. Direito civil, Direito de Família. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2014, p. 24. 
187  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 49 
188  Ibid., p. 54. 
189  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 31. 
190  LÔBO, Paulo. Entrevista: Em que ponto direito e ciências afins se conectam na construção da 

sociedade/multiparentalidade? Revista IBDFAM, n. 35, p. 5-6, out./nov. 2017. 
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Teixeira e Rodrigues arrazoam que o afeto pode revelar-se como duas 

situações distintas dentro do ordenamento jurídico: como princípio e como uma 

relação. Na forma de princípio, funciona como um vetor que reestrutura a tutela 

jurídica do Direito de Família: 

 

Pensamos que o afeto pode se revelar como duas situações distintas 
do ordenamento jurídico: como princípio e como uma relação. [...] 
enquanto princípio, nosso entendimento é de que funciona como um 
vetor que reestrutura a tutela jurídica do Direito de Família. [...] 
todavia, asseveramos que o princípio jurídico da afetividade não 
comanda o dever de afeto, porquanto se trata de conduta 
incoercitível pelo Direito. O Afeto só se torna juridicamente relevante 
quando externado pelos membros das entidades familiares através 
de condutas voluntárias que marcam a convivência familiar. Uma vez 
que esse princípio é um vetor de tutela, ele pode qualificar certos 
laços e condutas juridicamente eficazes.191 

 

Sem a afetividade não se pode pensar na existência da família, ainda que 

tenha presente formalmente um vínculo jurídico entre as pessoas, até porque “a 

família de hoje, por envolver relações afetivas, é muito mais uma entidade de fato do 

que uma instituição jurídica de monopólio do Estado, como outrora era tratada”192. 

Desse modo, resta claro que é o afeto e não a lei que mantém os membros das 

famílias unidos. Ainda, valendo-se dos ensinamentos de Paulo Lôbo, tem-se que o 

autor cita quais dispositivos constitucionais permitiram a constatação da afetividade 

como princípio constitucional implícito: 

 

O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontra-se 
na Constituição os fundamentos essenciais do princípio da 
afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da família 
brasileira, além dos já referidos: a) todos os filhos são iguais, 
independentemente de sua origem (art. 227, §6º); b) a adoção, como 
escolha afetiva, alçou-se integralmente no plano da igualdade de 
direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus descendentes, incluindo os adotivos, tem a mesma 
dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226,§ 4º); d) 
a convivência familiar (e não a ordem biológica) é prioridade absoluta 
assegurada à criança ao adolescente.193 

 

                                                 
191  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES. Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 176-177. 
192  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de Família Mínimo: a possibilidade de aplicação e o 

campo de incidência da autonomia privada no Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 141-142. 

193  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 48. 
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Valorando a afetividade sob o prisma das relações de afeto como 

constituintes de valor vigente na sociedade, sua proteção inicia-se com a tutela da 

dignidade humana e se desdobra nos princípios da igualdade e da solidariedade, 

previstos na própria Constituição194. É singular o enfoque que a literatura da 

afetividade como princípio jurídico implícito a partir da Constituição Federal confere 

ao Direito de Família. Sua aceitação como princípio jurídico indica sua assimilação 

quando da análise de todo o ordenamento infraconstitucional.195 

Em definitivo, tem-se com tal princípio assente o entendimento de que a 

entidade familiar ultrapassa os limites da previsão jurídica (casamento, união estável 

e família monoparental) para abarcar todo e qualquer agrupamento de pessoas onde 

permeie o elemento afeto (affectio familiae). Em virtude disso, o ordenamento 

jurídico deverá sempre reconhecer como família todo e qualquer grupo no qual seus 

membros enxergam uns aos outros como seu familiar196. Por fim, Rodrigo da Cunha 

Pereira aduz que: 

 

Independentemente do embate entre velhas e novas concepções, 
assim caminha a família. Em outras palavras, a afetividade ascendeu 
a um novo patamar no Direito de Família, de valor e princípio. Isto 
porque a família atual só faz sentido se for alicerçada no afeto, razão 
pela qual perdeu suas antigas características: matrimonializadas, 
hierarquizada, que valoriza a linhagem masculina.197 

 

A evolução das relações familiares no direito contemporâneo é fruto dos 

princípios constitucionais, e a afetividade tem norteado e fortalecido tais relações em 

relação à parentalidade. A origem biológica da família perdeu força diante do 

reconhecimento do afeto como vetor principal das relações familiares. Nas precisas 

palavras de José Sebastião de Oliveira, “a família só tem sentido enquanto unida 

                                                 
194  GABRIEL, Anna Lais Pacheco; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues; GABRIEL. 

Nilton Nunes. A paternidade socioafetiva e a dignidade da pessoa humana. Disponível em: 
<http://www.ienomat.com.br/revistas/judicare_arquivos/journals/1/articles/57/public/57-358-1-
PB.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 

195  GAMA, Guilherme Calmom Nogueira da. Princípios constitucionais do Direito de Família: 
família criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 82. 

196  ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Temas Atuais de Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 19. 

197  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o Direito de Família. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 190. 
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pelos laços de respeito, consideração, amor e afetividade”198. Luiz Edson Fachin 

aduz que: 

 

Entre tornar-se conceitualmente família e realizar-se como tal, há 
uma fenomenal distância. O desenlace do conceito de família-poder 
para família cidadã trata também de um programa a construir, 
especialmente fundado no valor jurídico do afeto.199 

 

Como contribuição do princípio da afetividade ao Direito de Família cumpre 

destacar a união estável que é reconhecida como entidade familiar, merecedora de 

tutela jurídica, como leciona Maria Berenice Dias: 

 

Mesmo que a palavra afeto não esteja expressa na Constituição, a 
afetividade encontra-se enlaçada no âmbito da proteção familiar. 
Calha um exemplo. A união estável é reconhecida como entidade 
familiar, merecedora de tutela jurídica. Como se constitui sem o selo 
do casamento, isso significa afetividade, que une e enlaça pessoas, 
adquiriu reconhecimento e inserção no sistema jurídico.200 

 

Destaca-se a união estável homoafetiva, hodiernamente aceita como 

entidade familiar, como se depreende do voto do Ministro Ayres Britto na ADI 4277 e 

ADPF 132.  

Outra consequência a ser pontuada é a admissão de reparação por danos 

como resultado do abandono afetivo, admitindo-se a reparação civil neste caso, 

conforme a decisão do STJ no REsp 1.159.242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012. 

E uma última contribuição a ser abarcada, sobre o reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva, paulatinamente, a jurisprudência passou a ponderar que 

a posse de estado de filho deve ser levada em consideração para a determinação do 

vínculo filial, ao lado das verdades registral e biológica, conforme se pode observar 

nos julgados do REsp 709.608/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009 e REsp 1.259.460/SP, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012.  

                                                 
198  OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do Direito de Família. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 242. 
199  FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro. 

Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p. 6. 
200  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 55 
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Há de se considerar, na compreensão moderna da relação 

paternidade/filiação, além do afeto, o valor “cuidado”, que também é identificado 

como princípio jurídico, representando o denominador comum no atual sistema de 

proteção nas relações familiares, marcado pelo compromisso e responsabilidade 

dos detentores da paternidade biológica e socioafetiva. 

O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Recurso Extraordinário 

nº 898060/SC com Repercussão Geral 622, que versa sobre a análise de uma 

eventual prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade 

biológica, ao decidir sobre o mérito da questão, optou por não afirmar nenhuma 

prevalência entre as referidas modalidades de vínculo parental, apontando para a 

possibilidade de coexistência de ambas as paternidades, tema que será abordado 

mais à frente. 
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4 DA POSSIBILIDADE DA MULTIPARENTALIDADE E SEU 

RECONHECIMENTO NO ÂMBITO DA FAMÍLIA RECONSTITUÍDA 

 

 

A multiparentalidade é a expressão jurídica de um fenômeno fático 

constatado no modelo familiar reconstituído e que abarca as situações em que o 

afeto nutre a relação pai/mãe afetivo e o filho afetivo, possibilitando o 

reconhecimento da paternidade e todas as consequências jurídicas advindas desta, 

em consonância com os ideais constitucionais de dignidade, igualdade, 

solidariedade, proporcionando segurança jurídica e minimizando a desarmonia no 

ambiente familiar, recebendo o acolhimento jurídico essencial à garantia da 

dignidade humana por meio de seu corolário, o princípio da afetividade, 

caracterizado por laços de afeto podem se concretizar entre o padrasto ou madrasta 

e o enteado ou enteada, originados na convivência diária, como por exemplo: no 

cuidado mútuo; na orientação dos deveres com o lar e com a escola; em muitos 

casos o padrasto ou a madrasta arca com despesas de alimentação, vestuário e 

educação do enteado ou enteada, além de estabelecer o diálogo, transmitir 

conhecimento e costumes, ensinar-lhe a professar uma crença e, assim, consolidar 

um real vínculo paterno-materno-filial.  

É a partir desse vínculo que a doutrina e a jurisprudência entendem como 

elementos caracterizadores da paternidade socioafetiva a vontade e posse de 

estado de filho. 

Uma vez constatados os elementos vontade e posse de estado de filho, 

pode-se falar em paternidade socioafetiva. Deste reconhecimento surgiu um novo 

impasse a ser resolvido no cenário da família reconstituída: responder se a 

paternidade biológica deve prevalecer sobre a paternidade socioafetiva, ou vice-

versa. A resposta já era dada por grande parte da doutrina de Direito de Família, e 

também por parte dos juízes e desembargadores em suas decisões e se tornou 

pacífica com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso de 

Repercussão Geral 622201, reconhecendo a possibilidade de concomitantemente 

                                                 
201 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622, STF. Prevalência da paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Rel.: Min. Luiz Fux. 04 set. 2017. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente 
=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 05 
ago. 2018. 
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coexistir a paternidade biológica e socioafetiva para uma mesma pessoa, não 

havendo distinção entre ambas. Assim sendo, para melhor compreensão do tema, 

vale discorrer sobre a construção jurídica da multiparentalidade e seus efeitos no 

núcleo familiar reconstituído. 

 

4.1 DO REVERBERAR DA DESBIOLOGIZAÇÃO DO PARENTESCO À PROVA 

DE FILIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA ATUAL 

 

Para abarcar o tema multiparentalidade, faz-se necessário compreender o 

instituto da parentalidade e como a seara jurídica trata do assunto, levando em 

consideração as mudanças paradigmáticas observadas na noção de família 

contemporânea e os anseios sociais que levaram o Direito a ter a afetividade como 

valor jurídico, apresentando-se como derivação do Princípio da Dignidade Humana e 

com natureza de princípio constitucional implícito aplicável às relações de família.   

O conceito de parentesco encontra-se no campo das Ciências Sociais e 

representa uma noção social, variando seu conceito de cultura para cultura e 

relacionando-se com uma concepção de família202. No Direito de Família brasileiro o 

parentesco sofreu influência do direito grego-romano. Nessas civilizações, o vínculo 

de sangue não bastava para estabelecer a relação de parentesco, na Grécia antiga, 

por exemplo, a religião doméstica que constituía o parentesco, como explica Fustel 

de Coulanges “com efeito, a religião doméstica é que constituía o parentesco. Dois 

homens podiam dizer-se parentes quando tivessem os mesmos deuses, o mesmo 

lar, o mesmo banquete fúnebre”.203 

Em Roma, a família, como já explanado em capítulo anterior, era uma 

estrutura política, militar e religiosa204. Havia o parentesco pela agnação (agnatio), 

que não era um parentesco consanguíneo, mas uma espécie de parentesco civil, 

distinto da adoção. O parentesco agnatício era transmitido apenas pelos homens, e 

possuíam laços de parentesco apenas os que estavam sob o comando do pater-

                                                 
202  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 167. 
203  COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução Frederico Ozanan Pessoa de Barros. São 

Paulo: Américas, 1961, p. 47. 
204  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 31. 
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familias205. E havia também o parentesco consanguíneo, que era denominado de 

cognatio e poderia derivar dos vínculos de sangue ou da adoção, no entanto 

somente ingressava na família romana quem o pater-familias consentisse.206 

Hodiernamente, constata-se que a legislação civilista adotou o critério 

decorrente da cognatio romana, como se depreende do art. 1593 do Código Civil de 

2002. Samy Glanz define parentesco como: 

 

Parentesco é a relação jurídica entre pessoas que têm ancestral 
comum ou ligadas por adoção. A relação pode ser biológica, também 
dita consanguinidade, e civil. Uma relação paralela, por alguns 
incluída no conceito amplo, é a afinidade. Afinidade é a relação 
jurídica entre um dos cônjuges ou companheiros e os parentes dos 
outros.207 

 

Em que pese Glanz entender o parentesco por afinidade como uma relação 

jurídica paralela entre os cônjuges ou companheiros e os parentes dos outros, o 

Código Civil de 2002 estabelece o parentesco por afinidade no art. 1595208.  

Pode-se observar que o parentesco tem definição semelhante à do 

ordenamento brasileiro, assim como explica o argentino Augusto Cesar Belluscio209: 

 

Família no sentido mais amplo (família de parentesco) é o conjunto 
de pessoas com as quais existe algum vínculo legal de ordem 
familiar. Para Fassi, seria "o grupo de ancestrais, descendentes e 
colaterais de uma linhagem", incluindo os ancestrais e cônjuges do 
cônjuge, que são referidos como "parentes por afinidade"; a essa 
declaração deve ser adicionada ao cônjuge, que não está 
relacionado. (tradução nossa).210 

 

                                                 
205  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 169. 
206  Ibid., loc. cit. 
207  GLANZ, Semy. A família mutante. Sociologia e direito comparado: inclusive o novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 524. 
208  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. (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 10 out.  2018.) 

209  BELLUSCIO, Augusto Cesar. Manual de derecho de familia. 7. ed. Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 2002, p. 3. 

210  Família en sentido más amplio (familia com parentesco) es el conjunto de personas com las cuales 
existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Comprendería según Fassi, “al conjunto de 
ascendientes, descendientes y colaterales de um linaje”, incluyendo los ascendientes y coratelares 
del cónyuge, que reciben la denominación de “parientes por afinidade”; a esa enunciación habría 
que agregar al proprio cónyuge, que no es pariente.  
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Ao interpretar o Código Civil atual à luz da Constituição Federal de 1988, a 

doutrina e a jurisprudência pátria vêm promovendo uma relativização do critério 

biológico como fator determinante para a caracterização da filiação, dando vez aos 

laços de parentesco estabelecidos a partir da afetividade, que passa a valer como 

estado de filiação e possuindo todos os efeitos jurídicos advindos desse status. Para 

Maria Helena Diniz o parentesco consiste em: 

 

Parentesco é a relação vinculatória existente não só entre pessoas 
que descendem umas das outras ou do mesmo troco comum, mas 
também entre cônjuge ou companheiro e os parentes do outro, entre 
adotante e adotado e entre pai institucional e filho socioafetivio.211 

 

Os argumentos utilizados para defender a admissibilidade da igualdade 

entre as formas de parentesco natural e socioafetivo pautam-se no ideário de um 

Direito Civil moderno, que não se coaduna com entendimentos discriminatórios e 

reducionistas do conceito de família212, alcançando aquelas famílias que estão 

unidas pelo afeto, como é o caso das famílias reconstituídas, em que padrastos e 

madrastas não contribuem com a carga genética para seus enteados, porém nutrem 

por estes um sentimento tão verdadeiro de amor e cuidado como se seu DNA 

estivesse entrelaçado com o do seu filho afetivo. O parentesco não é uma verdade 

jurídica, mas uma relação que se constrói diuturnamente entre pais e filhos afetivos 

que de mãos dadas enfrentam as agruras e as benesses da vida. 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho entendem por parentesco “a relação 

jurídica, calcada na afetividade e reconhecida pelo direito, entre pessoas integrantes 

do mesmo grupo familiar, seja pela ascendência, descendência ou colateralidade, 

independente da natureza natural, civil ou por afinidade”213. Para Maria Berenice 

Dias, o Direito de Família moderno admite duas categorias diversas de parentesco. 

O art. 1593214 do Código Civil preceitua que as relações de parentesco podem advir 

de vínculo sanguíneo ou civil, e a doutrinadora entende que são subespécies de 

                                                 
211 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 26. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. v. 5, p. 

467 
212  GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Direito de 

Família: as famílias em perspectiva constitucional. 6. ed. rev. atual de acordo com novo CPC. São 
Paulo: Saraiva, 2016, v. 6, p. 646. 

213  Ibid., p. 1305. 
214  Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. 

(BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018). 
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parentesco civil, a adoção, a afinidade e a socioafetividade, sendo esta última 

decorrente da vontade e da posse do estado de filho: 

 

Aquele formado pela adoção; o formado por afinidade entre um 
cônjuge ou companheiro e os ascendentes, descendentes e irmãos 
do outro cônjuge ou companheiro; o proveniente dos vínculos 
parentais decorrentes de técnicas de reprodução assistida 
heteróloga; o socioafetivo, decorrente da posse de estado de filho, 
que se perfilha ao longo da convivência afetiva e do mútuo 
reconhecimento da paternidade entre quem exerce o papel de 
genitor e filho.215 

 

Pode-se concluir que as relações parentais evoluíram do ponto de vista 

jurídico e social, as modificações surgiram pela mudança no comportamento dos 

personagens que compõem o grupo, suas funções e seus desejos imbuídos na 

busca pela felicidade afetaram diretamente o modelo tradicional de família, e esta, 

por sua vez, necessitou transformar-se num marco jurídico do reconhecimento de tal 

fenômeno que ocorreu com o acolhimento constitucional das famílias monoparentais 

e atualmente se espelha em inúmeros outros grupos familiares, como as famílias 

reconstituídas, por exemplo216. Para Belmiro Pedro Welter, não se pode conferir 

efeitos jurídicos desiguais em relação a quem vive em igualdade de condições: 

 

Não se pode arquitetar diferença jurídica entre o filho biológico e 
afetivo, porquanto, em ambos os casos, são reconhecidos como 
filhos, os quais, são iguais em direitos e obrigações, [...] não há 
diferença de criação, educação, destinação de carinho e amor entre 
os filhos sociológicos e biológicos, não se podendo conferir efeitos 
jurídicos desiguais em relação a quem vive em igualdade de 
condições, sob pena de revisitar a odiosa discriminação entre 
filhos.217  

 

Atualmente a doutrina e a jurisprudência brasileira têm dado ênfase ao 

parentesco por afetividade, visando a inclui-lo de vez no rol legal de espécies de 

ligação entre os membros familiares, ao lado da consanguinidade, afinidade e o civil. 

Tal circunstância se dá com fundamento no Princípio da Dignidade Humana, 

                                                 
215  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 47. 
216  SOUZA, Ivone Maria Candido de. (Coord.). Parentalidade: análise psicojurídica. Curitiba: Juruá, 

2009, p. 92. 
217  WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 169. 
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consagrado constitucionalmente, aliado aos artigos 1593 e 1605, II218, ambos do 

Código Civil de 2002, apregoando assim o que João Baptista Villela nominou 

“desbiologização da paternidade”219, o autor conclui que há um esvaziamento na 

paternidade biológica partindo da premissa que a família fundamentalmente tornou-

se um grupo de afetividade e companheirismo, tendo na adoção a pré-figura da 

paternidade do futuro com a ideia de liberdade, lembrando que o artigo em que 

abordou o tema foi publicado nos idos de 1979: 

 

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas um fato 
cultural. Embora a coabitação sexual, da qual pode resultar a 
gravidez, seja fonte de responsabilidade civil, a paternidade, 
enquanto tal, só nasce de uma dimensão espontânea. Tanto no 
registro histórico como no tendencial, a paternidade reside antes no 
serviço e no amor que na procriação. As transformações mais 
recentes por que passou a família, deixando de ser unidade de 
caráter econômico, social e religioso para se afirmar 
fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, 
imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da 
paternidade. Na adoção, pelo seu conteúdo eletivo, tem-se a 
prefigura da paternidade do futuro, que radica essencialmente na 
ideia de liberdade.220 

 

O já mencionado art. 1593 do Código Civil preceitua que a origem do 

parentesco pode ser natural ou civil, resultante da consanguinidade ou de outra 

origem. Significa dizer que, o parentesco natural se constitui pelo critério biológico, 

ao passo que o parentesco civil é estabelecido pelos vínculos da afinidade e da 

adoção. Já o termo “outra origem” empregado no referido artigo tem sido 

interpretado de forma a abranger as relações paterno/materno filiais socioafetivas no 

seio do designado instituto do parentesco civil.221 

Na esfera do Direito de Família, as relações de parentesco têm o papel 

preponderante de definir relações jurídicas a partir das quais se estabelecem 

delimitações ao direito individual, garantem-se direitos e estabelecem obrigações 

                                                 
218  Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer 

modo admissível em direito: II - quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já 
certos. (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  
2018.) 

219  VILlELA, João Baptista. A desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, UFMG, v. 27, n. 21, p. 400-419, maio 
1979. 

220  Ibid., p. 400. 
221  ALMEIDA, Suzana; ASSIS, Zamira de. Parentalidade sócio-afectiva: Portugal e Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, p. 38. 
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entre pessoas vinculadas entre si por esse vínculo, como por exemplo, os 

impedimentos ao casamento, nomeação de tutor e curador, regulação do poder 

familiar e a definição de direito a alimentos. 

No Direito Sucessório, o instituto do parentesco irradia efeitos na medida em 

que define os herdeiros, a ordem de vocação hereditária e a quem se destina a 

legítima. Além dos campos do Direito Civil, constata-se a importância do parentesco 

no Direito Previdenciário, pois é o meio pelo qual se identifica os dependentes 

previdenciários, por isso é relevante debater na seara jurídica o parentesco 

socioafetivo, uma vez que seus reflexos transbordam o Direito de Família e se 

estendem a outros ramos do direito. No Direito Eleitoral o parentesco é um critério 

de elegibilidade. 

Ante a importância desse instituto para o Direito de Família, há que se 

pensar na harmonização entre o parentesco natural e o parentesco civil em atenção 

aos ditames da Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu bojo valores para a 

família democrática e igualitária. Nesse diapasão, Christiano Cassetari aduz que: 

 

Se todos são iguais perante a lei, não podemos fazer distinção entre 
pais e filhos, tentando valorar a importância do afeto para um ou 
outro, já que existe a importância deste valor jurídico para ambos. 
Não podemos esquecer que o direito a igualdade é uma garantia 
fundamental, prevista em cláusula pétrea, e que qualquer 
interpretação contrária a isso afrontaria nossa Constituição Federal. 
Isso sem contar a maior cláusula geral da nossa Constituição, 
prevista no art. 1º, inciso III, que criou o princípio da Dignidade 
Humana, e que fundamentará, também, que os pais possuem direito 
de valorização da relação afetiva que formam com seus filhos do 
coração.222 

 

Vale discorrer sobre os elementos caracterizadores do parentesco por 

afetividade, que como já mencionado são a vontade e a posse do estado de filho, e 

posteriormente seus reflexos na família reconstituída.  

 

4.2 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FILIAÇÃO AFETIVA 

 

Adotando como postulado os elementos apontados pela doutrina e 

jurisprudência como caracterizadores do parentesco socioafetivo, vontade e posse 

                                                 
222  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 19. 
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do estado de filho, vale demonstrar como se dá tais requisitos. Maria Berenice Dias, 

ao abordar o tema, assevera que a verdade socioafetiva passou a ter prestígio: 

 

Quando se fala em filiação, sempre existem várias verdades. 
Primeiro prevalecia a verdade legal gerada pela paternidade fictícia 
decorrente da presunção de paternidade (CÓDIGO CIVIL 1.597). 
Desimportava a verdade biológica. Agora a verdade social, fruto do 
reconhecimento da filiação socioafetiva, passou a ter mais prestígio 
do que a verdade real, cuja descoberta tornou-se facilmente 
identificável pelo do DNA.223 

 

O óbvio que o primeiro requisito para a configuração da parentalidade 

socioafetiva é o laço de afetividade que se forma entre o padrasto e a madrasta e 

seu enteado gerada pela convivência. A celeuma está em como comprovar esse 

vínculo de afetividade advindo do tempo de vida comum e intimidade. O progressivo 

reconhecimento do elo socioafetivo como suficiente elemento formador de um 

vínculo parental alterou o cenário e tornou mais complexo o debate.224 

Faz-se mister compreender como se dá a comprovação desse elo formador 

do vínculo parental nas relações de filiação estabelecidas pela socioafetividade. A 

doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento que se dá o reconhecimento 

da paternidade por meio de comprovação da posse do estado de filho, conceito 

extraído da expressão “veementes presunções resultantes de fatos já certos”225 

contida no parágrafo II do artigo 1605 do Código Civil de 2002. Daniela Paiano 

afirma que “a posse de estado de filho era utilizada para provar que aqueles filhos 

pertenciam a determinados pais, quando houvesse algum defeito na certidão de 

nascimento ou mesmo quando ela não existisse, desde que houvesse os elementos 

especificados”.226 

Pontes de Miranda explana que a posse do estado de filho legítimo consiste 

no gozo do estado da qualidade de filho legítimo e das atribuições dele oriunda, 

podendo ser resumida em: Nomen, Tractatus e Fama, a saber: 

 

                                                 
223  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 45. 
224  FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: 

Fabris, 1992, p. 169. 
225  BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018. 
226  PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 75. 
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Posse de estado, prova por testemunhas. As provas mais diretas, 
quando não haja ou seja defeituoso o termo de nascimento, são a 
posse de estado de filho concebido na constância do casamento e a 
prova por testemunhas. Tal posse de estado de filho consiste no 
gozo do estado, da qualidade de filho havido da relação do 
casamento e das prerrogativas dela derivadas. Os antigos escritores 
exprimiam isso, concisamente, em três palavras, dizendo que são 
elementos necessários: Nomen; isto é, que o indivíduo use o nome 
da pessoa a que atribui a paternidade. Tractatus: os pais que os 
tratassem como filho, e nessa qualidade lhe tivessem dado 
educação, meios de subsistência etc. Fama: que o público o tivesse 
sempre como tal. Conforme a máxima Probatio incumbit ei qui agit, 
incumbe ao reclamante, que invoca a posse de estado, provar os 
fatos que a caracterizem. Tal prova pode ser testemunhal, ou por 
qualquer outro meio de prova admitida.227 

 

Orlando Gomes ensina que a posse do estado de filho se funda por um 

conjunto de circunstâncias capazes de exteriorizar a condição de filho legítimo do 

casal que cria e educa, devendo ter os seguintes requisitos “a) sempre ter levado o 

nome dos presumidos genitores; b) ter recebido continuamente o tratamento de filho 

legítimo; c) ter sido constantemente recebido, pelos presumidos pais e pela 

sociedade como filho legítimo”.228  

Pode-se interpretar a posse do estado de filho como uma relação afetiva, 

íntima e duradoura, caracterizada pela reputação diante de terceiros como se filho 

fosse, e pelo tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o 

chamamento de filho e a aceitação do chamamento de pai229. O que importa é a 

verdade real, fática, pois será ela que comprovará a existência da condição de 

posse do estado de filho, que substitui a prova do nascimento230. Vargas ensina que 

pelo estado de família se chega a noção de estado de casado e de filiação: 

 

O estado de posse reflete sua qualidade de membro de uma 
comunidade jurídica, e se identifica em três âmbitos: político, familiar 
e individual e tem como o status familiae231 do Direito Romano, que 

                                                 
227  MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1971, tomo IX, p. 1764. 
228  GOMES, Orlando. Direito de Família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 311. 
229  BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 60. 
230  CARDIN, Valéria Silva Galdino; MYSOSKI, Andreza Minamisawa. Da filiação socioafetiva. 

Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 9, n. 2, p. 579-591, jul./dez. 2009, p. 583. 
231  No Direito Romano, a noção de estado obedecia à tríplice categoria: status civitatis (identificava o 

indivíduo como cidadão), status libertatis identificava o indivíduo como livre ou escravo) e status 
familiae. Essa classificação não existe mais, no Direito Civil Brasileiro, uma vez que não se pode 
falar em status civitatis, uma vez que todos são iguais perante a lei, nem a noção de status 
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remanesce em nosso sistema jurídico, com outra fisionomia. Pelo 
estado de família, chegamos a noção de estado de casado e de 
filiação. 232 

 

Para Pietro Perlingieri a noção de status familiare, “seja pelos aspectos 

substanciais, seja pelos instrumentos e meios processuais, assume um significado 

descritivo em relação à possível posição de um sujeito no âmbito de uma 

determinada comunidade familiar”233. Ou seja, ante aos preceitos assegurados aos 

modelos familiares existentes no cenário atual, em especial a família reconstituída, 

pelo Princípio da Dignidade Humana e seu corolário o Princípio da Afetividade, é 

possível que o padrasto ou a madrasta que conviva em família com seu enteado 

exerça a função de pai ou mãe afetiva no núcleo familiar, assim a verdade real fática 

é a de uma genuína relação paterno-materno-filial. Logo, além de reconhecer a 

filiação oriunda da procriação e a adoção, a doutrina preceitua que a filiação pode 

ser estabelecida por meio da socioafetividade, como leciona José Sebastião de 

Oliveira: 

 

O instituto da filiação socioafetiva, representa na prática o 
entendimento que já se consagrou majoritário em nosso Direito de 
Família, admitindo-se quanto ao fato da qualidade de pai, que os 
verdadeiramente considerados são aqueles que criam os filhos sob o 
expresso interesse de lhes dar amor, carinho, dedicação e não os 
que apenas procriam, estes muitas vezes apenas com a qualidade 
de origem biológica.234 

 

Christiano Cassettari ressalta que os requisitos acima listados são válidos 

tanto para a realidade de filiação biológica quanto para a realidade socioafetiva: 

 

Não são exclusivos da parentalidade socioafetiva, mas também da 
biológica, haja vista que os pais biológicos devem tratar os seus 
filhos como se fossem, também, socioafetivos, dando-lhes afeto, 
dirigindo-lhes a educação, ou seja, conjugando nomem, tractatus e 
fama, adotando-os de coração.235 

                                                                                                                                                         
libertatis, já que abolida, há séculos, a escravidão, de nosso ordenamento jurídico. (DELINSKI, 
Julie Cristine apud VARGAS, Hilda Ledoux, op. cit., p. 215). 

232  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 
padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 215. 

233  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução Maria Cristina De Cicco. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 136. 

234  MOTTA, Luizane Aparecida; OLIVEIRA, José Sebastião. Direito de Família no âmbito do direito da 
personalidade: filiação em razão da socioafetividade. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, 
Maringá, v. 7, n. 2, p. 549-566, jul./dez. 2007, p. 557. 

235  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007.  
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O Trato é o elemento de destaque, pois demonstra o tratamento de afeto 

paterno-materno-filial e pode ser dividido em duas condutas, o amparo econômico e 

a afetividade. O amparo econômico relaciona-se com o sustento e a afetividade com 

o dever de cuidado e amos dos pais socioafetivos, leia-se padrasto e madrasta, para 

com seus enteados, pode-se dizer que se trata do afeto na sua dimensão objetiva, 

como bem preceitua Cleide Fermentão: 

 

Tratactus é elemento mais importante, significava o próprio 
tratamento entre o pai e o filho. Pode ser dividido em duas condutas: 
o amparo econômico e a afetividade. O amparo econômico é 
composto pelo sustento, vestuário, educação, etc. Já a afetividade 
são os cuidados diários que os pais têm com os filhos, ou seja, o 
amor, o carinho, a proteção, a instrução, e também o tratamento dos 
filhos em relação aos pais, de respeito, carinho e obediência. Os atos 
isolados de cuidados e carinho não configuram o tratamento.236 

 

Maria Berenice Dias assevera que “a verdadeira parentalidade pode ser 

também uma construção socioafetiva que nasce na posse de estado de filho. Quem 

se apresenta como filho, e assim é tratado no âmbito familiar e da sociedade, filho 

é!”.237 

A fama tem sua exteriorização ao meio externo, que é representado pela 

comunidade religiosa, escolar, da vizinhança e do trabalho que participa o filho e os 

pais. E tal reputação também deve ser contínua238. Já o nome não assume a 

relevância dos dois requisitos anteriores, dado que por muitas vezes os filhos não 

têm o sobrenome do pai ou da mãe, e o mesmo costume pode se repetir na filiação 

socioafetiva, até porque a mudança de nome no casamento civil não é obrigatória, 

mas caso a família entenda por bem incluir o nome ao nome do filho afetivo, tem 

todo direito de postulá-lo. 

Faz-se necessário destacar que a filiação socioafetiva e estado de posse de 

filho são institutos distintos, sendo que o segundo é elemento constitutivo do 

primeiro. A posse de estado de filho é explicada pela teoria da aparência das 

                                                 
236  GABRIEL, Anna Lais Pacheco; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues; GABRIEL. 

Nilton Nunes. A paternidade socioafetiva e a dignidade da pessoa humana. Disponível em: 
<http://www.ienomat.com.br/revistas/judicare_arquivos/journals/1/articles/57/public/57-358-1-
PB.pdf>. Acesso em: 30 set. 2018. 

237  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
48-49. 

238  GABRIEL, op. cit. 
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manifestações exteriores de uma realidade que formalmente não existe e que 

acabam ganhando juridicidade de modo a emprestar segurança às relações 

jurídicas239. Pode se constatar a aplicação dessa teoria quando se pensa no 

requisito fama, pois através desta se expressa publicamente que possui uma relação 

paterno-materno filial socioafetiva. 

Ricardo Calderón afirma que o Superior Tribunal de Justiça desempenhou 

papel central no reconhecimento jurídico das relações socioafetivas. Segundo o 

autor, há diversos precedentes que “consolidaram o vínculo afetivo como 

densificador de uma relação filial, lastreado no instituto da posse de estado de filho, 

consequentemente, além dos conhecidos vínculos biológicos e registrais, o elo 

socioafetivo também passou a ser merecedor de relevo para o Direito”240, como se 

pode verificar no Recurso Especial nº 119.346/GO241, que reconhece a paternidade 

afetiva constatando o status de filho evidenciado durante 40 (quarenta) anos.  

O Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado 519242, que preceitua ser 

o estado de posse de filho requisito fundamental para o reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva. O IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito da Família, 

também possui enunciado referente ao estado de posse de filho poder constituir a 

paternidade e maternidade socioafetiva.243 

O reconhecimento quer seja espontâneo ou judicial da parentalidade 

socioafetiva gera os mesmos efeitos jurídicos derivados do reconhecimento da 

filiação biológica. Belmiro Pedro Welter aduz que “visto o Direito de Família pelo 

prisma da tridimensionalidade humana, deve-se atribuir ao filho o direito fundamental 

às paternidades genética e socioafetiva e, em decorrência, conferir-lhes todos os 

efeitos jurídicos das duas paternidades”.244 

                                                 
239  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 

50. 
240  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 183. 
241  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 119.346/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2003, DJ 23/06/2003, p. 371. 
242  Enunciado 519. 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. 

243  IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Enunciado 07. A posse de estado de filho pode 
constituir paternidade e maternidade. Belo Horizonte, 28 out. 2015. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5819/IBDFAM+aprova+Enunciados>. Acesso em: 14 abr. 2018. 

244  WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 222. 
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O estado de filho afetivo não se inicia com o nascimento da criança, mas sim 

com o ato de vontade dos pais de tê-lo como filho e do filho de tê-los como pais, 

com base no afeto e não nos laços sanguíneos, amparando mutuamente uns aos 

outros quer seja na tenra infância ou nas dificuldades da velhice.  Com o conceito do 

estado da filiação socioafetiva se alcança a verdadeira paternidade, pois somente o 

vínculo biológico já não é mais suficiente para se configurar as relações paterno-

filiais nas famílias reconstituídas. 

Uma vez conceituada a conditio sine qua non da paternidade socioafetiva e 

ante as diversas relações fáticas que podem ocorrer no seio da família reconstituída, 

torna-se relevante compreender como a paternidade socioafetiva e demais reflexos 

jurídicos se estabelecem neste modelo familiar. 

 

4.3 AS RELAÇÕES DE PARENTESCO, MULTIPARENTALIDADE E 

PARENTALIDADE NAS FAMÍLIAS RECONSTITUÍDAS NO DIREITO PÁTRIO 

 

Diversos arquétipos familiares presentes na sociedade atual com fulcro no 

afeto permitiram o reconhecimento da parentalidade socioafetiva e da 

multiparentalidade. Cumpre destacar que a parentalidade envolve diversos temas 

como o parentesco consanguíneo e aquele que advém de outra origem, como 

preconiza a lei, abarca fatos sociais tais quais os filhos de inseminação artificial 

heteróloga, das barrigas de aluguel, da adoção a brasileira, enfim, trata-se de um 

tema complexo. No entanto, o presente trabalho debruça-se a explanar sobre a 

possibilidade da multiparentalidade como a expressão da possibilidade de convívio 

entre a filiação natural e a filiação socioafetiva instituída entre padrastos, madrastas 

e enteados nas famílias reconstituídas, viabilizando uma análise acerca da aplicação 

dos institutos jurídicos a esse modelo familiar, e também tece considerações sobre o 

núcleo reconstituído que opta por não reconhecer legalmente a filiação socioafetiva, 

mas estabelece relações afetivas com o filho ou filhos de seu novo cônjuge ou 

companheiro. 

O Código Civil de 2002 estabelece em seu art. 1595245 que a parentalidade 

que se desenvolve entre padrastos, madrastas e enteados é a por afinidade. 

                                                 
245  Art. 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 

(BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018). 
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Contudo, há a possibilidade de se concretizar o parentesco socioafetivo mediante 

constatação do estado de filiação e suscitar a tutela jurídica em relação a seu 

reconhecimento e a produção dos efeitos dele decorrentes.246 

Os casamentos, as separações e os novos casamentos são comuns na 

sociedade atual, há vários exemplos entre pessoas famosas que se casaram várias 

vezes, como o cantor Fábio Junior, o saudoso Chico Anysio, o publicitário Roberto 

Justus e a cantora Gretchen247, que se casou 17 vezes. Depois do advento da Lei do 

Divórcio em 1977, a sociedade passou a aceitar o divorciado como se este solteiro 

fosse, ou seja, sem excluí-lo do grupo em que vive. Dessa forma, quando um 

casamento não dá certo, as pessoas se divorciam e se casam de novo. Se também 

não forem felizes, divorciam-se novamente e se casam de novo, se houver 

necessidade248. Não se pode deixar de mencionar que há mais um personagem 

para compor essa trama dos casamentos, descasamentos e novos casamentos, os 

viúvos, que por uma natural mazela da vida, perderam seus cônjuges ou 

companheiros e decidem constituir um novo relacionamento. Em meio a esse fluxo 

no contexto familiar moderno, Maria Berenice Dias ensina que é “inquestionável 

existir um duplo vínculo de parentesco entre pais e filhos afins: parentesco por 

afinidade e por socioafetividade, quando presentes os requisitos da posse do estado 

de filho e afetividade”.249  

As relações nas famílias reconstituídas envolvem diferentes níveis de 

ajustes, há as influências externas dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, ou outros 

familiares, há modificações nas rotinas diárias e a necessidade de adaptar-se à nova 

moradia, às expectativas e anseios de todos os membros em torno do novo 

relacionamento e das relações de parentalidade que podem se estabelecer. Ao 

tratar o tema socioafetividade na seara das famílias reconstituídas, verificam-se 

diversas relações fáticas entre pais biológicos, padrastos, madrastas e enteados 

podendo se dar das mais variadas formas.   

Há aquele genitor que se omite em exercer as funções parentais e o 

padrasto ou madrasta assumem esse papel, suprindo as necessidades de seu 
                                                 
246  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 230. 
247  EM SEU 17º casamento, Gretchen sobe ao altar com empresário português. Isto é, Cultura, 20 

out. 2016. Disponível em: <https://istoe.com.br/em-seu-17o-casamento-gretchen-sobe-ao-altar-
com-empresario-portugues/>. Acesso em: 13 out. 2018. 

248  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 58. 

249  DIAS, Maria Berenice. Filhos do afeto. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 54-55. 
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enteado, passando a exercer de fato o papel de pai ou mãe. Há o pai ou mãe 

biológicos que permitem que seu filho seja adotado pelo padrasto ou madrasta, 

abrindo mão da paternidade ou maternidade, como, por exemplo, nos casos de uma 

gravidez indesejada. Pode ocorrer o caso de o genitor biológico não exercer suas 

funções parentais, quer seja pela viuvez ou pelo abandono afetivo, e o padrasto ou 

madrasta assumir tais funções, estabelecendo vínculos capazes de construir a 

parentalidade socioafetiva. 

Constata-se que aqueles padrastos ou madrastas que não estabelecem 

vínculo socioafetivo com o enteado, as relações estabelecidas entre eles são de 

cordialidade e solidariedade familiar, não exercendo sobre os filhos de 

relacionamento anterior do cônjuge ou companheiro nenhum aspecto inerente ao 

poder familiar, relacionando-se, entre si e socialmente, unicamente como “marido da 

mãe”, a “esposa do pai” e “o filho da esposa”, etc., fundada a relação no afeto e na 

solidariedade comuns às relações sociais de amizade. 

A hipótese da incidência da situação mais mencionada no presente trabalho, 

aqueles padrastos e madrastas que consolidam o vínculo afetivo com o enteado e 

exercem as funções inerentes ao poder familiar, e que uma vez reconhecidos como 

pais socioafetivos, são detentores dos bônus e dos ônus que a paternidade traz.  

Resta, então, verificar a possibilidade de reconhecimento da dupla 

parentalidade, tanto paternidade biológica quanto a paternidade socioafetiva para 

uma só pessoa, ou se há que se escolher uma em detrimento da outra. 

O embasamento para a existência da multiparentalidade está estruturado na 

igualdade entre as filiações biológica e afetiva. A multiparentalidade reconhece na 

esfera jurídica o que já acontece no mundo fenomênico, principalmente no seio da 

família reconstituída. É comum nesse modelo familiar encontrarmos padrastos e 

madrastas exercendo os atributos do instituto jurídico do poder familiar e, 

consequentemente, da guarda sem nenhuma chancela legal. Ao conceituar a família 

multiparental, Rodrigo da Cunha Pereira aduz que padrastos e madrastas assumem 

e exercem o papel de pais e mães biológicos: 

 

É a família que tem múltiplos pais/mães, isto é, mais de um pai e/ou 
mais de uma mãe. Geralmente, a multiparentalidade se dá em razão 
de constituições de novos vínculos conjugais, em que padrastos e 
madrastas assumem e exercem as funções de pais biológicos e/ou 
registrais, ou em substituição a eles e também em casos de 
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inseminação com material genético de terceiros. É o mesmo que a 
família pluriparental.250 

 

Para atender essa realidade familiar, tem-se que a multiparentalidade é um 

feito jurisprudencial e doutrinário, advindo da interpretação integrativa e expansiva, 

que permite o reconhecimento de mais de um pai ou mãe a uma mesma pessoa251. 

Ana Carolina Teixeira e Renata Rodrigues asseveram que deixar de reconhecer a 

multiparentalidade implica a ausência de tutela aos menores que estão em 

formação:  

 

Em face de uma realidade social que se compõe de todos os tipos de 
famílias possíveis e de um ordenamento jurídico que autoriza a livre 
(des)constituição familiar, não há como negar que a existência de 
famílias reconstituídas representada a possibilidade de uma múltipla 
vinculação parental de crianças que convivem nesses novos arranjos 
familiares, porque assimilam a figura do pai e da mãe afim como 
novas figuras parentais, ao lado de seus pais biológicos. Não 
reconhecer esses vínculos, construídos sobre as bases de uma 
relação socioafetiva, pode igualmente representar ausência de tutela 
a esses menores em formação.252 

 

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi253, relatora nos 

autos sob nº Resp: 450566 RS 2002/0092020-3254, aduz que “a filiação socioafetiva 

encontra amparo na cláusula geral de tutela da personalidade humana, que 

salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade e 

definição da personalidade de criança”.  

                                                 
250  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e sucessões: ilustrado. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 307. 
251  PAIANO, Daniela Braga. A família Atual e as Espécies de Filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 155. 
252  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 204. 
253  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp: 450566 RS 2002/0092020-3, Relator: Ministra Nancy 

Andrighi, Data do julgamento: 03/05/11, T3 – Terceira Turma, Data da Publicação: Dje 11/05/2011. 
254  DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

VOLUNTARIAMENTE RECONHECIDA PROPOSTA PELOS FILHOS DO PRIMEIRO 
CASAMENTO. FALECIMENTO DO PAI ANTES DA CITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. MORTE 
DA CRIANÇA. 1. A filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da 
personalidade humana, que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da 
identidade e definição da personalidade da criança. 2. A superveniência do fato jurídico 
representado pela morte da criança, ocorrido após a interposição do recurso especial, impõe o 
emprego da norma contida no art. 462 do CPC, porque faz fenecer o direito, que tão somente à 
criança pertencia, de ser abrigada pela filiação socioafetiva. 3. Recurso especial provido. (STJ - 
REsp: 450566 RS 2002/0092020-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
03/05/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2011). 
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O Supremo Tribunal Federal proferiu uma das decisões mais revolucionárias 

no Direito de Família ao julgar o RE 898.060, no Recurso de Repercussão Geral 

622255, em 22 de setembro de 2016, em que reconheceu a inexistência de 

prevalência da paternidade biológica em face da afetiva, primando pela possibilidade 

de múltiplos vínculos parentais no caso concreto. Tal decisão destina-se a auxiliar a 

padronização de procedimentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e nos 

demais órgãos do Poder Judiciário.256 

Nos autos em questão, o recorrente sustenta a necessidade de 

preponderância da paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, com 

fundamento nos artigos 226, §§ 4º e 7º, 227, caput e § 6º, 229 e 230 da Constituição 

Federal. O tema será analisado com maior profundidade no tópico posterior, mas 

vale tecer algumas considerações. Na exposição de suas razões, o Ministro relator 

Luiz Fux assinala o direito à busca da felicidade, reconhecendo as necessidades de 

cada modelo familiar no contexto atual: 

 

Transportando-se a racionalidade para o Direito de Família, o direito 
à busca da felicidade funciona como um escudo do ser humano em 
face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar 
em modelos pré-concebidos pela lei. É o direito que deve se curvar 
às vontades e necessidades das pessoas, não o contrário, assim 
como um alfaiate, ao deparar-se com uma vestimenta em tamanho 
inadequado, faz ajustes na roupa, e não no cliente.257 

 

O Ministro Fux preocupou-se em reconhecer que a lacuna normativa sobre o 

tema não pode servir de escusa para tutelar as relações pluriparentais: 

 

A omissão do legislador brasileiro quanto ao reconhecimento dos 
mais diversos arranjos familiares não pode servir de escusa para a 
negativa de proteção a situações de pluriparentalidade. É imperioso 
o reconhecimento, para todos os fins de direito, dos vínculos 
parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais 
completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos.258 

                                                 
255  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622, STF. Prevalência da paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Rel.: Min. Luiz Fux. 04 set. 2017. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente 
=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 05 
ago. 2018. 

256  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sobre a Repercussão Geral. 04 set. 2018. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=
apresentacao >. Acesso em: 13 out. 2018. 

257 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622, STF. op. cit. 
258  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622, STF. Prevalência da paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Rel.: Min. Luiz Fux. 04 set. 2017. Disponível 
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Por fim, o Ministro Fux propôs a fixação da tese possibilidade concomitante 

da paternidade socioafetiva e biológica: 

 

Ex positis, nego provimento ao Recurso Extraordinário e proponho 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 todas as suas consequências 
patrimoniais e extrapatrimoniais”.259 

 

Destaca-se que a referida decisão será novamente abordada em item 

posterior. Em que pese esta evolução jurisprudencial, Daniela Paiano argumenta 

que, no Código Civil atual, a normatividade é aberta, deixando muitas lacunas na 

parte de filiação, assevera que o ordenamento civilista precisa avançar um pouco 

mais no campo da sistematização, e por consequência, “ter uma maior segurança 

jurídica no sentido de reconhecer direitos aos filhos frutos da multiparentalidade.”.260 

Uma vez abordada a parentalidade na família reconstituída, caracterizando 

os diversos modelos de vínculos que nela podem se formar, parece contraditório 

afirmar que apenas o laço parental assegura o afeto legítimo, e que, do simples fato 

de se constituir uma família reconstituída, o novo cônjuge ou companheiro do pai ou 

da mãe já se torna um pai ou uma mãe para o enteado. É evidente que o afeto parte 

da vontade de todos os componentes desse núcleo familiar, padrasto, madrasta e 

enteado, em desenvolver o referido elo e, diuturnamente, sedimentá-lo, para assim 

dar ensejo ao parentesco socioafetivo, e, caso queiram, possam pleitear o 

explanado no conceito de multiparentalidade, conforme preceituado na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que acolheu essa tese. Assim sendo, é 

valido discutir a aplicação da socioafetividade na tutela jurídica da família 

reconstituída. 

 

                                                                                                                                                         
em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente 
=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 05 
ago. 2018. 

259  Ibid. 
260  PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 158. 
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4.4 A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA ESTABELECIDA ENTRE PADRASTOS, 

MADRASTAS E ENTEADOS NO MODELO RECONSTITUÍDO E SEUS 

REFLEXOS JURÍDICOS 

 

Ao analisar-se a extensão da parentalidade que se estabelece entre pais e 

filhos socioafetivos, verifica-se que a árvore genealógica amplia-se de modo a 

contemplar novos ascendentes e colaterais. Uma vez reconhecida a 

socioafetividade, surgem as consequências legais dela advindas para a nova família 

reconstituída. Por exemplo, é a ampliação da gama de pessoas que podem prestar 

alimentos, uma vez que a Constituição Federal no art. 227, §6º, preconiza a 

igualdade entre filhos. Assim, a parentalidade socioafetiva se estende ao ponto de 

dar novos ascendentes, descendentes e colaterais entre os envolvidos, aumentando 

o espectro de pessoas que possam prestar alimentos, já que o art. 1.694 do Código 

Civil é bem genérico ao determinar que podem os parentes pleitear uns dos outros 

alimentos.  

Existem várias decisões judiciais que tutelam a obrigatoriedade de se pagar 

alimentos socioafetivos. Cita-se como exemplo a decisão da Oitava Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que no ano de 2002, nos autos sob nº 

Agravo de Instrumento 70004965356261, em que o pai alega não ser o pai biológico 

do menor, mas consta como pai na certidão de nascimento, o Tribunal entendeu 

que, enquanto não comprovasse o alegado, o dever de sustento não poderia ser 

afastado, e afirma o Egrégio Tribunal que, a rigor, mesmo essa prova não será 

suficiente, pois a paternidade socioafetiva também pode dar ensejo a obrigação 

alimentícia.  

Por força dos princípios constitucionais da solidariedade familiar, da 

proteção integral da criança e do adolescente e da afetividade, já se reconheceu à 

enteada o direito de perceber alimentos do seu padrasto, com quem conviveu por 

mais de dez anos, e durante todo esse lapso temporal, arcou com suas despesas 

escolares, alimentação, viagens e presentes, sendo que sua presença representou 

para a enteada a figura paterna. Tal caso tramitou no Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, na Segunda Câmara de Direito Civil, sob os autos de nº AgInstr. 

                                                 
261  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 70004965356; 8ª Câmara 

Cível; Tribunal de Justiça do RS; Rel. Rui Portanova; j.31.10.2002. 
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2012.073749-3262, tendo como relator, o Desembargador João Batista Góes 

Ulysséa, em 14.2.2013, ao proferir a decisão, o Tribunal alegou comprovado o 

vínculo socioafetivo e a forte dependência financeira entre padrasto e a menor, 

impôs-se a fixação de alimentos em prol do dever contido no art. 1694263 do Código 

Civil. 

Uma questão interessante é saber se o filho socioafetivo possui legitimidade 

ad causam e se há na jurisprudência julgados que reconhecem tal legitimidade aos 

filhos socioafetivos, como, por exemplo, a decisão cujo relator foi o Desembargador 

Rui Portanova, nos autos sob nº Ap. Cível 70011471190264, da Oitava Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em ação de alimentos combinada 

com o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, reconheceu estar presente a 

legitimidade para a causa, seja ela ativa ou a passiva. Christiano Cassetari, ao 

analisar o referido julgado, assevera: 

 

Cumpre ressaltar que a citada ementa faz menção expressa que a 
parentalidade socioafetiva configura parentesco para todos os 
efeitos, inclusive para a obrigação alimentícia, gerando legitimidade 
ativa ou passiva. Por esse motivo, verifica-se que o dever de prestar 
alimentos, havendo o binômio necessidade e possibilidade, é 
recíproco entre pais e filhos socioafetivos, da mesma forma como 
ocorre na parentalidade biológica, haja vista que esta regra deriva do 
art. 229 da Constituição Federal.265 

 

Resta demonstrado que a parentalidade socioafetiva, desde que 

demostrados os requisitos caracterizadores, gera a obrigação de pagar alimentos e 

essa via é de mão dupla, vale tanto para os pais socioafetivos quanto para os filhos 

socioafetivos, sendo que esses deverão aparar seus pais na velhice ou em período 

de convalescência, pois estão unidos pela força normativa do Princípio da 

Afetividade e da Solidariedade Familiar. 

                                                 
262  SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça; Agravo de Instrumento 2012.073749-3; 2ª Câmara de 

Direito Civil; Tribunal de Justiça de Santa Catarina; Rel. João Batista Góes Ulysséa; j. 14.2.2013. 
263  Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de 

que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender 
às necessidades de sua educação. (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018.) 

264  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível Nº 70011471190, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 21/07/2005. 

265  CASSETTARI. Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3 
ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.128. 
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Outro reflexo da parentalidade no plano das famílias reconstituídas é a 

inelegibilidade em razão da filiação socioafetiva, reflexo este no âmbito do Direito 

Eleitoral, uma vez que o art. 14, § 7º, da Constituição Federal de 1988 preceitua que 

são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou 

de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 

titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Cumpre ressaltar que o dispositivo 

mencionado está ligado aos preceitos de parentesco e prevê hipótese de 

inelegibilidade a candidatos a cargos eletivos. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema na Ação 

Cautelar autuada sob nº 2.891/PI266 decidida em sede de recurso ordinário. O relator 

do caso em comento foi o Ministro Luz Fux, que entendeu ter provas suficientes para 

concluir a existência de paternidade socioafetiva envolvendo o candidato eleito 

prefeito de Pau D’Arco do Piauí e o ex-prefeito e que as relações socioafetivas, em 

razão de sua influência na realidade social, geram direitos e deveres inerentes ao 

parentesco, inclusive para fins da inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da 

Constituição Federal, como se depreende da ementa abaixo citada: 

 

DECISÃO: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. REQUERIMENTO DE 
LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE 
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA 
REGRA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. 
DESEQUILÍBRIO NAS ELEIÇÕES. PROJEÇÃO DA IMAGEM DO 
TITULAR DO CARGO SOBRE A CANDIDATURA DE PESSOA 
VINCULADA AO NÚCLEO FAMILIAR. RISCO DE CRIAÇÃO DE 
OLIGARQUIAS LOCAIS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE 
VÍNCULO JURÍDICO FORMAL. ADOÇÃO DE FATO COM 
REPERCUSSÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA 
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DE PERICULUM IN 
MORA INVERSO EM RAZÃO DA POSSE DE NOVA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. LIMINAR INDEFERIDA. 1. As 
relações socioafetivas, em razão de sua influência na realidade 
social, geram direitos e deveres inerentes ao parentesco, inclusive 
para fins da inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição 
Federal. [...] 6. Ação cautelar, com pedido de liminar, requerida para 
suspender os efeitos de acórdão que afirmou a inelegibilidade do 

                                                 
266  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar nº 2891 MC/PI – Piauí. 2011. Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 06/06/2011, publicado em Processo Eletrônico DJe-115 DIVULG 
15/06/2011 PUBLIC 16/06/2011. 
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requerente para o pleito de 2008 ao cargo de Prefeito do Município 
de Pau D'Arco do Piauí/PI, ao considerar que a incidência da regra 
do art. 14, § 7º, da Constituição Federal alcança, além da adoção 
formal, também a hipótese de adoção de fato (“filho de criação”), 
calcada na paternidade socioafetiva.  (AC 2891 MC, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, julgado em 06/06/2011, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15/06/2011 PUBLIC 16/06/2011) 

 

Posto isso, passa-se a demonstrar outro tema de total relevância para o 

núcleo familiar reconstituído, a guarda, principalmente abarcando a guarda de fato 

exercida por padrastos e madrastas sem qualquer amparo legal, quando se aborda 

aquele padrasto ou madrasta que estabeleceu um vínculo afetivo com seu enteado, 

no entanto opta por não reconhecer judicialmente tal relação, deixando de efetivar a 

paternidade socioafetiva, ou aqueles que não querem escolher a possibilidade da 

multiparentalidade. 

 

4.4.1 DO PODER FAMILIAR À GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO PADRASTO OU PELA 

MADRASTA 

 

Antes de se adentrar no tema guarda de filhos, torna-se importante 

compreender o instituto jurídico do poder familiar. Por conseguinte, poder familiar 

não é o exercício de uma autoridade, mas de um encargo imposto pela paternidade 

e maternidade, decorrente da lei267. Fabio Ulhoa Coelho ensina que o poder familiar 

é o adequado cumprimento das funções associadas à paternidade e à maternidade, 

como preparar o filho para uma vida adulta imbuído de sua visão de mundo: 

 

Ter filhos é, como se disse ao início, uma experiência única e 
essencialmente gratificante. É também uma experiência 
acompanhada de uma série de responsabilidades. Aos pais cabe 
preparar os filhos para a vida. Conscientemente ou 
inconscientemente, transmitem-lhe seus valores, sua visão do 
mundo. O comportamento e atitudes deles servem de modelo, que o 
filho tende a reproduzir. Se, na adolescência, é inerente ao processo 
de crescimento psicológico o contrapor-se a tais modelos, negá-los 
na busca da própria identidade, isso não significa que eles não 
estejam incorporados e que não se manifestarão mais tarde na idade 
adulta, especialmente quando os filhos se tornarem, também eles, 
pais... à ingente responsabilidade que os pais têm devem 
corresponder os meios para cumpri-la. Por isso, a família se organiza 
com a atribuição a eles de um poder, que exercem sobre os filhos. 

                                                 
267  LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda de Filhos: os conflitos no exercício do poder familiar. 

São Paulo: Atlas, 2008, p. 18. 
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Justifica-se esse poder adequado cumprimento das funções 
associadas à paternidade e maternidade. É um simples instrumento 
para a realização dos objetivos de preparação dos filhos para a vida; 
objetivos que a sociedade reserva aos pais, e espera sejam 
atendidos, na formação de seus membros. Tanto assim que pode ser 
suspenso ou mesmo retirado esse poder daqueles que não o 
exercem visando cumprir a responsabilidade paterna ou materna.... 
Esse poder, instrumento da função educacional da família, a lei o 
denomina poder familiar.268 

 

Esse instituto constitui múnus público, pois ao Estado, que fixa normas para 

o seu exercício, interessa o seu bom desempenho. É, portanto, irrenunciável, 

incompatível com a transação, e indelegável, não podendo os pais renunciá-lo nem 

o transferir a outrem. Do contrário, estaria se permitindo aos pais, por sua própria 

vontade, que retirassem de seus ombros uma obrigação de ordem pública. O poder 

familiar também é imprescritível, no sentido de que dele o genitor não decai pelo fato 

de não o exercitar, somente podendo perdê-lo na forma e nos casos expressos em 

lei269. 

A titularidade do poder familiar deve ser exercida pelos cônjuges, conforme o 

art. 226, §5°, da Constituição Federal de 1988, que distribuiu de forma igualitária os 

deveres referentes a sociedade conjugal entre o homem e a mulher. Em simetria 

com o aludido artigo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 21270, preceitua 

que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, 

na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito 

de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a 

solução da divergência. No mesmo viés, o Código Civil de 2002, no art. 1631271, 

                                                 
268  COELHO, Fabio Ulhoua. Curso de Direito Civil, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, p. 202-203. 
269  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 410. 
270  Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma 

do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência (BRASIL. Estatuto da criança e do 
adolescente e legislação correlata [recurso eletrônico]: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
legislação correlata. 12. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-
deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-
e-do-adolescente>. Acesso em: 16 out. 2018.) 

271 Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou 
impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os 
pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para 
solução do desacordo. (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 10 out. 2018). 
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aduz que durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; 

na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Ao 

analisar os artigos citados à luz da dignidade humana, tem-se que, por óbvio, em 

outras formas de arranjos familiares, havendo filhos, o poder familiar também estará 

presente, nessa mesma linha de intelecção. E em havendo divergências quanto ao 

exercício de tal poder, é assegurado aos pais e ao juiz decidir sobre a questão.272 

O art. 1634273 do Código Civil deixa clara a obrigação dos pais em relação 

aos filhos menores de dirigir-lhes a educação, exercer a guarda, autorizar o 

casamento e viagens, exigir que lhes preste obediência entre outros. Como forma de 

preservar o interesse dos filhos, a legislação prevê a suspensão do poder familiar, 

afastando-os da má influência do pai que viola o dever de exercer o poder familiar 

conforme a lei.  

As causas determinantes da suspensão do poder familiar estão arroladas 

genericamente no Código Civil, art. 1637274, primando pela segurança do menor e 

seus haveres, e até suspendendo o poder familiar quando convém. Prevê ele a 

possibilidade de o juiz suspender o aludido poder, em caso de abuso de autoridade 

caracterizado pelo descumprimento dos deveres inerentes aos pais, pelo fato de 

arruinarem os bens dos filhos, e por colocarem em risco a segurança destes. Poderá 

                                                 
272  GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Direito de 

Família: as famílias em perspectiva constitucional. 6. ed. rev. atual de acordo com novo CPC. São 
Paulo: Saraiva, 2016, v. 6, p. 598. 

273 Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício 
do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) II - exercer a 
guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014) III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada pela Lei nº 
13.058, de 2014) IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 
mudarem sua residência permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014) VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe 
sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
de 2014) VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da 
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) VIII - reclamá-los de quem 
ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) IX - exigir que lhes prestem 
obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, 
de 2014) (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  
2018.) 

274 Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 
arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, 
adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até 
suspendendo o poder familiar, quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o 
exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de 
crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. (Ibid.). 
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o juiz ainda tomar tais medidas se o pai ou a mãe forem condenados em virtude de 

crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.275 

Cumpre destacar que os deveres inerentes aos pais não estão elencados 

apenas no Código Civil, mas também em legislações esparsas, a saber: Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei da Palmada (Lei n° 13.010/2014) e também na 

Constituição Federal, art. 227. Todos dizem respeito ao sustento, guarda e 

educação dos filhos, os que visam assegurar aos filhos o direito à vida, saúde, lazer, 

profissionalização, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, 

bem como os que visam a impedir que sejam submetidos à discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.276 

Já a extinção e perda ou destituição do poder familiar se dá por fatos 

naturais, de pleno direito ou por decisão judicial. O art. 1635277 do Código Civil 

menciona as seguintes causas de extinção: morte dos pais ou do filho, 

emancipação, maioridade, adoção e decisão judicial. O art. 1638278, também do 

Código Civil, enumera como causa de perda do poder familiar: castigo imoderado do 

filho; abandono do filho; prática de atos contrários à moral e aos bons costumes; 

reiteração de faltas aos deveres inerentes ao poder familiar. A Lei nº 13.715 de 24 

de setembro de 2018, que ampliou as hipóteses de perda do poder familiar pelo 

autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do poder familiar ou 

contra o filho, filha ou outro descendente, foi aprovada pelo Senado no início de 
                                                 
275  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 6, p. 428. 
276  Ibid., p. 429. 
277  Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho; II - pela emancipação, 

nos termos do art. 5º, parágrafo único; III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão 
judicial, na forma do artigo 1.638. (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 10 out.  2018.) 

278  Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar 
imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos 
bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. V - entregar 
de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: (Incluído pela Lei nº 
13.715, de 2018) I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: (Incluído 
pela Lei nº 13.715, de 2018) a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou 
seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) b) 
estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; (Incluído pela Lei nº 
13.715, de 2018) II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei nº 13.715, 
de 2018) a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) b) estupro, estupro de 
vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. (Incluído pela Lei 
nº 13.715, de 2018) (Ibid.). 
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agosto, originada pelo PLC 13/18, e determina, por exemplo, a perda do poder 

familiar de quem praticar crimes contra o pai ou a mãe de seus filhos, lesões 

gravíssimas e abuso sexual contra filhos.   

Após brevemente discorrer sobre o poder familiar, pode-se dizer que na 

contemporaneidade desse instituto sobressaem direitos e deveres em uma 

proporção justa e igualitária no convívio familiar. O poder familiar não mais é o 

exercício de uma supremacia dos pais como vigorou em tempos passados. Mas se 

tornou um encargo aos pais, amparado por lei, para que resguardem sua prole e a 

encaminhe na busca da realização pessoal. 

A guarda de filhos é um atributo do poder familiar, entretanto, não pode ser 

confundida com este, até porque quem detém o poder familiar nem sempre será o 

guardião da criança, sendo plenamente plausível que ocorra a transferência da 

guarda de menor para terceiro, sem que isso implique a efetiva mudança de 

titularidade do poder familiar.279 

Frisa-se que embora empregada a mesma expressão guarda, esta possui 

dos tratamentos jurídicos diferenciados, o previsto pelo Código Civil e outro pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.090/90. A guarda compreendida no 

Código Civil cuida da proteção dos filhos nos limites da família parental, já a guarda 

no Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção das crianças e 

adolescentes em situação de risco, como forma de regulamentação da posse de 

fato, por meio dos institutos da tutela e adoção ou, excepcionalmente, para atender 

as situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo 

ser deferido o direito de representação para prática de determinados atos.  

Fábio Ulhoa Coelho trata da preocupação que se deve ter com os filhos, e 

para bem cumprir suas obrigações de pais, os que se divorciam devem ser sensíveis 

ao extremo com as nuanças da situação a que a dissolução da sociedade conjugal 

leva os seus filhos menores: 

 

A maior preocupação do casal, do juiz e da própria sociedade, 
quando o vínculo conjugal se desfaz, volta-se para os filhos menores. 
Eles são os emocionalmente mais vulneráveis aos percalços do 
processo de divórcio. Envoltos pelas dificuldades inerentes à 
superação do complexo de Édipo, meninos e meninas fantasiam 
muitas vezes que tem a inteira culpa pelo desfazimento do vínculo 

                                                 
279  MADALENO, Rafael; MADALENO, Rolf. Guarda Compartilhada: física e jurídica. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018, p. 43. 
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matrimonial dos pais. Por instinto natural, por outro lado, têm a 
percepção de que dependem do amparo paterno e materno para seu 
desenvolvimento e temem acerca de seu próprio bem-estar. Ficam 
inseguros com o divórcio e, mais que nunca, precisam de atenção e 
consideração. Para bem cumprir suas obrigações de pais, os que se 
divorciam devem ser sensíveis ao extremo com as nuanças da 
situação a que a dissolução da sociedade conjugal leva os seus 
filhos menores. Mesmo se são já adolescentes, a sensibilidade dos 
pais não pode ser menor. O divórcio costuma ser estressante para 
toda família.280 

 

Observa-se que na separação judicial por mútuo consentimento ou no 

divórcio direto consensual, prevalecerá o que os cônjuges acordarem em relação à 

guarda dos filhos, presumindo-se que são os maiores interessados no futuro e bem-

estar da prole, como se depreende do art. 1583281 do Código Civil. No entanto, o juiz 

poderá não homologar e não decretar a separação caso não estejam preservados 

os interesses dos filhos menores e dos maiores inválidos, art. 1574 parágrafo 

único282 e 1590283 ambos do Código Civil, não valendo, portanto, o que resolverem 

                                                 
280  COELHO, Fabio Ulhoua. Curso de Direito Civil, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, p. 118. 
281 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei nº 11.698, de 2008). 

§ 1 º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 
substitua (art. 1.584, § 5 º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício 
de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder 
familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 2 º A guarda unilateral será 
atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão 
para propiciar aos filhos os seguintes fatores: (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 2º Na 
guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 
com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – saúde e segurança; (Incluído pela Lei nº 
11.698, de 2008). II - saúde e segurança; (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). III – educação. 
(Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). III - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 
2014) § 3 º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 
interesses dos filhos. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 3º Na guarda compartilhada, a 
cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses 
dos filhos. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4 º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
11.698, de 2008). § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores 
sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e 
psicológica e a educação de seus filhos. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) (BRASIL. Código 
Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out. 2018.) 

282 Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados 
por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a 
convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação 
judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de 
um dos cônjuges. (Ibid.). 

283  Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores 
estendem-se aos maiores incapazes. (Ibid.). 
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contrariamente à ordem pública e ao interesse dos filhos. No caso de omissão por 

parte dos consortes, sobre a guarda dos filhos, o juiz poderá aplicar o disposto no 

art. 1584284 do Código Civil, que prevê que a guarda poderá ser atribuída a quem 

revelar melhores condições de exercê-la. 

O tema da disciplina legal da guarda dos filhos passou por modificações 

supervenientes à edição do Código Civil de 2002. Com efeito, primeiro foi editada a 

Lei n° 11.698, de 13 de junho de 2008, instituindo e disciplinando a guarda 

compartilhada como uma das modalidades possíveis a ser deferida. Posteriormente, 

surgiu a Lei n° 13.058, de 22 de dezembro de 2014, buscando estabelecer o 

conceito legal de guarda compartilhada e dispondo sobre sua aplicação, tornando-se 

a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro.  

                                                 
284 Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (Redação dada pela Lei nº 11.698, 

de 2008). I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação 
autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; 
(Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades 
específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 
e com a mãe. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 1º Na audiência de conciliação, o juiz 
informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de 
deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 
(Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto 
à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. (Incluído pela Lei 
nº 11.698, de 2008). § 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 
compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 
menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 3º Para estabelecer as atribuições do pai e 
da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de 
equipe interdisciplinar. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 3º Para estabelecer as atribuições 
do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de 
equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento 
imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá implicar a redução de 
prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com 
o filho. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). § 4º A alteração não autorizada ou o 
descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a 
redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a 
guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 
11.698, de 2008). § 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou 
da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, 
considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. 
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) § 6º Qualquer estabelecimento público ou privado é 
obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa 
de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da 
solicitação. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018.) 
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Logo, ante ao exposto, entende-se que a guarda é uma das manifestações 

do poder familiar, art. 1634, II, do Código Civil, e pode ser unilateral ou 

compartilhada, conforme o art. 1583 também do Código Civil. Pablo Stolze aponta 

as seguintes modalidades de guarda: 

 

a) Unilateral ou Exclusiva: é a modalidade em que um dos pais 
detém exclusivamente a guarda, cabendo ao outro direito de visitas. 
O filho passa a morar no mesmo domicílio de seu guardião.  
b) Guarda Alternada: modalidade comumente confundida com a 
compartilhada, mas que tem características próprias. Quando fixada, 
o pai e a mãe revezam períodos exclusivos de guarda, cabendo ao 
outro direito de visitas. Exemplo: de 1° de janeiro a 30 de abril a mãe 
exercerá a guarda com exclusividade, cabendo ao pai direito de 
visitas, incluindo o de ter o filho em finais de semana alternados; e de 
1° de maio a 31 de agosto, inverte-se, e assim segue 
sucessivamente. Note-se que há uma alternância na exclusividade 
da guarda, e o tempo de seu exercício dependerá da decisão judicial. 
Não é uma boa modalidade, na prática, sob o prisma do interesse 
dos filhos; 
c) Nidação ou aninhamento: espécie pouco comum em nossa 
jurisprudência, mas ocorrente em países europeus. Para evitar que a 
criança fique indo de uma casa para outra ..., ela permanece no 
mesmo domicílio em que o casal, enquanto casados, e os pais se 
revezam na companhia desta. Vale dizer, o pai e a mãe, já 
separados, moram em casas diferentes, mas a criança permanece 
no mesmo lar, revezando-se os pais em sua companhia, segundo 
decisão judicial. Tipo de guarda pouco comum, sobretudo porque os 
envolvidos devem ser ricos ou financeiramente fortes. Afinal, 
precisarão manter, além das suas residências, aquela em que os 
filhos moram. Haja disposição econômica para tanto! 
d) Guarda Compartilhada ou Conjunta: modalidade preferível em 
nosso sistema, de inegáveis vantagens, mormente sob o prisma da 
repercussão psicológica da prole, se comparada a qualquer das 
outras. Nesse tipo de guarda, não há exclusividade em seu exercício. 
Tanto o pai quanto a mãe detêm-na e são corresponsáveis pela 
educação dos filhos.285 

 

Mas além da guarda exercida sob o poder familiar, existe a guarda tratada 

como instituto do direito assistencial, ou seja, abordada fora do âmbito do poder 

familiar, conforme os art. 33 a 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei n° 8.069/90, e alguns comandos que foram alterados pela Lei n° 12.010/2009, 

Nova Lei da Adoção. 

                                                 
285  GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Direito de 

Família: as famílias em perspectiva constitucional. 6. ed. ver. e atual de acordo com novo CPC. 
São Paulo: Saraiva, 2016, v. 6, p. 612-613. 
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Entretanto, para o presente estudo torna-se relevante a análise da guarda de 

fato, que não foi contemplada pelo Código Civil de 2002, mas consiste naquela em 

que o menor ou adolescente está sob o cuidado de pessoas que não são seus 

genitores, cuja guarda não foi oficializada pelo Estado286, mas que mantém vínculo 

de afinidade e afetividade. Sobre a guarda de fato, Waldyr Grisard Filho afirma: 

 

É aquela que se estabelece por decisão própria de uma pessoa, que 
toma a criança a seu cargo sem qualquer atribuição legal 
(reconhecida aos pais e tutores) ou judicial, não tendo sobre ela 
nenhum direito de autoridade, porém todas as obrigações inerentes à 
guarda desmembrada do poder familiar, como assistência e 
educação, e sobre a qual não existe controle ou avaliação judicial 
nem sobre o guardião e nem sobre a criança e o adolescente.287 

 

Pode-se citar como exemplo de guarda de fato o da mãe natural que não 

reconhece o filho, mas o mantém em sua companhia; o filho do casal divorciado, 

cujo genitor guardador vem a falecer e que permanece na companhia do cônjuge 

das novas núpcias do pai ou da mãe; do sobrinho que tem ambos os genitores 

falecidos e fica sob a guarda dos tios, ou qualquer outro familiar. Enfim, são 

inúmeras as possibilidades de se verificar a guarda de fato. No entanto, vale 

discorrer sobre a guarda de fato exercida pelo padrasto e a madrasta que 

permanecem sem a atenção do legislador, e encontra amparo apenas na 

jurisprudência. 

A Assessoria de Comunicação do IBDFAM, em nota, trouxe um comentário 

da psicóloga e presidente da Comissão de Relações Interdisciplinares, Giselle 

Groeninga, apontando a escolha pela parentalidade socioafetiva e a possibilidade de 

exercer a maternidade sem a necessidade dos vínculos biológicos, como um grande 

avanço para a sociedade atual. “Não se trata de uma questão de ganhar ou perder a 

guarda da criança. Cada um deve ter o seu lugar reconhecido. Felizmente o 

judiciário está saindo do modelo de causalidade linear que só assegurava a relação 

de pai e mãe biológicos, priorizando quem tem mais sintonia com a criança”.288 

                                                 
286  LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda de Filhos: os conflitos no exercício do poder familiar. 

São Paulo: Atlas, 2008, p. 52. 
287  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p .108. 
288  IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Madrasta consegue guarda de enteado. 08 

ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/4849/Madrasta+consegue+guarda+de+enteado>. Acesso em: 
16 out. 2018. 
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Pelos mais variados motivos, essa relação de fato não se legaliza, seja pela 

falta de conhecimento dos pais, pelas dificuldades de acesso à justiça, constituir um 

advogado, custas processuais, morosidade e, até mesmo, comodismo, mas isto não 

desconsidera nem diminui a comunidade socioafetiva, que se constituiu na mera 

posse diuturna do convívio.289 

A regularização da guarda de fato vem prevista no §1° do art. 33290 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e, como já anteriormente demonstrado, os 

Tribunais, acompanhando a evolução doutrinária que reconhece o afeto como 

vínculo jurídico, têm reconhecido a capacidade de guarda de fato em gerar efeitos 

jurídicos e deferindo a guarda de direito dessas crianças aos seus cuidadores, pais 

no mais verdadeiro sentido do termo: pais afetivos.291 

Atentando para o princípio da Proteção Integral, deve-se considerar o menor 

como uma pessoa em desenvolvimento, buscando auxiliá-lo e ampará-lo para que 

esse desenvolvimento ocorra de forma plena e para formar um indivíduo apto a 

integrar uma sociedade que tem por ideal ser livre justa e solidária. 

 

4.4.2 A GUARDA DE FATO E SEUS EFEITOS NA FAMÍLIA RECONSTITUÍDA 

 

Como já visto, as famílias reconstituídas comportam uma série de 

personagens novos no cenário familiar, além da figura do pai ou mãe e filho ou 

filhos, surgem a figura do padrasto ou madrasta, do enteado ou filho do padrasto ou 

madrasta e ainda a do meio irmão - criança que nasce da nova união do pai ou da 

mãe. Nesse contexto, tem-se um complexo de relacionamentos trazendo à tona uma 

série de conflitos jurídicos ainda não enfrentados. Waldir Grisard Filho traz que 

devem harmonizar-se alguns direitos do cônjuge atual e do ex-cônjuge, 

                                                 
289  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 109. 
290  Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (Vide 
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo 
ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 
adoção por estrangeiros. (BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente e legislação correlata 
[recurso eletrônico]: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata. 12. ed. Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-
ambiental/acessibilidade/legislacao-pdf/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em: 16 
out. 2018.) 

291  LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda de Filhos: os conflitos no exercício do poder familiar. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 52. 
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notadamente a autoridade parental e os alimentos, além de outras obrigações que 

afetam os filhos: 

 

 Pode-se enunciar, em síntese, que as famílias reconstituídas embora 
possuam as mesmas características de qualquer família, como a 
socialização dos filhos, a afetividade, a mútua assistência moral e 
material, a proteção, possuem outras especiais, que as distingue das 
famílias originais: é uma estrutura complexa, formada por múltiplos 
vínculos e nexos; existe ambiguidade nas regras; consequência 
desta são os conflitos originados entre as atitudes manifestas e os 
desejos encobertos, produto da falta de clareza nos lugares e direitos 
e deveres dos seus integrantes; a interdependência requer combinar-
se com subsistemas anteriores e, por conseguinte, é necessário 
articular-se os direitos e deveres dos integrantes do novo núcleo com 
os direitos e deveres dos integrantes daqueles subsistemas. 
Igualmente devem harmonizar-se alguns direitos do cônjuge atual e 
do ex-cônjuge, notadamente a autoridade parental e os alimentos, 
além de outras obrigações que afetam os filhos.292 

 

Importante destacar os efeitos da relação paterno-filial e da relação 

padrasto/madrasta-enteado. São efeitos da relação paterno-filial, nos termos do art. 

1634 do Código Civil, como já explanado anteriormente, dirigir-lhes a criação e a 

educação; exercer a guarda unilateral ou compartilhada; conceder-lhes ou negar-

lhes consentimento para casarem; conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 

viajarem ao exterior; conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 

residência permanente para outro Município; nomear-lhes tutor por testamento ou 

documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não 

puder exercer o poder familiar; representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 

(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em 

que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; reclamá-los de quem ilegalmente 

os detenha; exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição. 

E o efeito único da relação padrasto/madrasta-enteado para o direito civil é o 

impedimento matrimonial para casamento, estampado no art. 1.521, II, do Código 

Civil. O art. 1636 do Código Civil é claro em estabelecer que o pai ou a mãe que se 

casa novamente ou constitui união estável, não perde quanto aos filhos do 

relacionamento anterior, os direitos do poder familiar, exercendo-os sem qualquer 

interferência do novo cônjuge ou companheiro. Logo, a legislação civilista registra a 

                                                 
292  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 97. 
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restrição em relação ao novo cônjuge ou companheiro do genitor, de exercer 

poderes deveres oriundos do poder familiar.  

Há que se refletir ante ao já consagrado princípio da afetividade, uma vez 

reconhecido o vínculo de afeto que se estabelece no âmbito da família reconstituída, 

que poderia se conferir uma parcela do exercício do poder familiar ao pai e mãe 

afetivo no modelo reconstituído. A guarda é um atributo do poder familiar, mas que 

dele se separa, não se exaurindo, nem se confundindo com este, de forma que um 

pode existir sem o outro. A guarda é o direito de reter consigo os filhos menores no 

intuito de defendê-los contra qualquer dano ou perigo. Logo, ao analisar esses 

conceitos, percebe-se que a madrasta e o padrasto exercem a guarda de fato em 

relação ou filho de seu cônjuge ou companheiro, uma vez que convivem 

diuturnamente com o menor, desempenhando os atributos da guarda sem nenhum 

reconhecimento jurídico. Rafael Madaleno, ao abordar o tema, aduz que os pais 

afetivos sempre terão influência na socialização dos seus enteados dada a vida 

cotidiana que todos dividem, importando sempre um cuidado adicional, propiciando 

pela coabitação e pela saudável proximidade e ascendência um auxilio adicional na 

formação da criança: 

 

De fato, o novo marido ou companheiro da mãe ou a nova esposa ou 
companheira do pai não subsistem aos genitores genéticos quando 
estes têm efetiva participação na criação e educação de seus filhos, 
mas os pais afins sempre terão influência na socialização dos seus 
enteados dado à vida cotidiana que todos dividem, importando 
sempre um cuidado adicional, propiciando pela coabitação e pela 
saudável proximidade e ascendência um auxilio adicional na 
formação da criança, construindo uma relação de parentesco que, 
obviamente, não faz parentes aqueles que não o são, converte em 
familiares aqueles que não o eram.293 

 

Caminha-se para esse reconhecimento, pois a jurisprudência tem se 

posicionado, em nome do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

a deferir pedidos judiciais de guarda unilateral ou compartilhada de padrastos e 

madrastas, que ao longo da relação com seu antigo cônjuge, criaram vínculos 

afetivos com o enteado. 

Cita-se como exemplo da decisão proferida pelo Desembargador Frederico 

Martinho da Nóbrega Coutinho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao analisar os 

                                                 
293  MADALENO, Rafael; MADALENO, Rolf. Guarda Compartilhada: física e jurídica. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2018, p. 121. 
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autos sob nº Apelação 20020100038765001, ponderou que o juiz, ao interpretar as 

leis, deve buscar sempre a realização do justo, distanciando-se do rigorismo na sua 

exegese, a fim de não se cometer injustiças, sobretudo em casos que devem 

prevalecer o interesse e a vontade a do menor. Muito embora o menor não tenha 

sido gerado pela requerente, inexistindo, portanto, cordão umbilical do seu ventre 

com a criança, a própria vida se encarregou de lhe dar aquele cordão, surgindo o 

vínculo no dia a dia, afetiva e efetivamente, fortalecido na transmissão de 

convivência, segurança, carinho, acompanhamento, responsabilidade, renúncia e, 

acima de tudo, verdadeiro amor maternal, assistindo razão ao Juiz ao conceder a 

guarda pleiteada à autora. Existindo laços de afeto entre o menor e o genitor, não é 

justo e nem adequado impedir ou dificultar a este o direito de visitas, devendo ser 

mantida a decisão recorrida.294 Ou seja, o juiz concedeu a guarda do menor à 

madrasta e estipulou o direito de visitas ao pai biológico, reconhecendo a madrasta 

como guardiã de fato que já o era a guarda legal. 

O padrasto e madrasta que convive com o filho do cônjuge teria tal caráter e, 

como guardador de fato, se lhe reconhece a faculdade de atuar diante da 

impossibilidade do pai biológico de fazê-lo295. No direito alemão, existe a figura do 

“pequeno direito de guarda” do padrasto. Segundo o art. 1687, “b” do BGB, o 

cônjuge da parte parental, que detém sozinho o direito de guarda, não sendo o 

genitor do filho, tem a competência de co-decisão nas questões da vida diária do 

filho, desde que haja a concordância com a parte parental detentora da guarda e 

que sejam casados.296 

O pequeno direito de guarda dos padrastos pode ser revogado a qualquer 

tempo pela detentora da guarda, pode ser excluído ou limitado pelo Juízo de Família 

visando ao melhor interesse do filho e termina quando os cônjuges viverem 

separados definitivamente297. Wilfried Schluter298 explica que a posição jurídica do 

padrasto/madrasta é, portanto, compatível com substabelecimento de mandato e 

que, no caso de perigo de mora, segundo o art. 1687 b AL 2 BGB, o padrasto ou a 

madrasta tem legitimidade para exercer, sozinho, todos os atos jurídicos que sejam 
                                                 
294  PARAÍBA. Tribunal de Justiça. Apelação Processo Nº 20020100038765001, QUARTA Câmara 

Cível, Relator Frederico Martinho da Nódrega Coutinho, João Pessoa, 28 jun. 2012. 
295  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 109. 
296  LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda de Filhos: os conflitos no exercício do poder familiar. 

São Paulo: Atlas, 2008, p. 80. 
297  Ibid., loc. cit. 
298  Ibid., loc. cit. 
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necessários ao bem-estar do filho, devendo, entretanto, instruir imediatamente a 

parte única detentora da guarda. 

Torna-se importante destacar o que adota o Reino Unido, há a tendência de 

uma repartição de responsabilidades parentais entre pais e padrastos que 

conduzem, com boa nota, a pluriparentalidade. Significativa, nesse alcance, a Civil 

Partnership Bill, lei de parceria civil de 2004, do Parlamento do Reino Unido, que, 

entre diversas disposições, estabelece a “responsabilidade de razoável manutenção 

de um parceiro e seus filhos”.299 

Para Jones Figueirêdo Alves300, uma solução para os conflitos seria um 

estatuto jurídico para dimensionar todos os níveis de relações do padrastio, 

contemplando, no mais elevado espectro e na melhor forma possível, a exemplo do 

direito britânico, as situações vivenciais e de convivências, a definir 

responsabilidades parentais e socioafetividades subjacentes. 

Waldyr Grisard Filho301 acredita que uma solução ao problema proposto 

seria a conversão da guarda de fato em guarda de judicial, ao marido ou 

companheiro da genitora ou esposa ou companheira do genitor, uma vez que, a 

guarda deixaria de ser somente a guarda física, como a cotidiana de cuidado e 

educação, mas incluiria no rol de responsabilidades o direito de vigilância, correção 

e fiscalização para fazer efetivos os deveres assumidos e os direitos ao respeito e à 

colaboração da criança na exata medida do indispensável ao exercício do poder 

familiar. Para o doutrinador, a guarda conferida por sentença ao pai e mãe afim 

(como ele nomeia marido ou companheiro da genitora ou esposa ou companheira do 

genitor), não seria outra coisa, em definitivo, que a conversão da guarda de fato em 

uma judicial. 

Mesmo ante ao avanço da jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, em 

recente decisão na decisão do Recurso Extraordinário nº 898060/SC com 

repercussão geral 622,302 ao reconhecer a multiparentalidade, ainda se mantém a 

                                                 
299  ALVES, Jones Figueirêdo. Consolidado, padrastio agora precisa de um estatuto jurídico. 

Consultor Jurídico, 22 maio 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai-
22/processo-familiar-consolidado-padrastio-agora-estatuto-juridico>. Acesso em: 13 ago. 2018. 

300  Ibid., loc. cit. 
301  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 109. 
302  Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: 

"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", vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, 
o Ministro Roberto Barroso, participando do encontro de juízes de Supremas Cortes, denominado 
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lacuna em relação à guarda de fato pelo padrasto e a madrasta nos casos em que a 

família não optou pelo reconhecimento da paternidade socioafetiva.  

 

4.4.3 A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA ENTRE IRMÃOS AFETIVOS GERA IMPEDIMENTOS 

PARA O CASAMENTO? 

 

Ao averiguar a extensão da parentalidade que se estabelece entre pais e 

filhos socioafetivos, verifica-se que há uma ampliação significativa da árvore 

genealógica, dando a esse filho novos ascendentes e parentes colaterais. Ressalta-

se que com o reconhecimento da relação de socioafetividade, troca-se o estado de 

padrasto para o de pai socioafetivo e o de madrasta para o de mãe socioafetiva e, 

consequentemente, o filho passa a ser filho socioafetivo, não havendo qualquer 

distinção entre este e os demais filhos do casal, sejam eles de relacionamentos 

anteriores ou do relacionamento em questão, pelo Princípio da Igualdade entre filhos 

preceituado na Constituição Federal de 1988, art. 227, §6º. Logo, todas as normas 

aplicadas ao instituto do parentesco se aplicam a essa relação paterno-materno-filial 

socioafetiva. Pode-se concluir que as relações de parentesco previstas no art. 1.591 

do Código Civil se aplicam também aos casos de vínculos socioafetivos, valendo 

assim para a parentalidade ligada por esse liame as mesmas consequências do 

parentesco biológico, ou seja, por exemplo, a proibição de que o filho socioafetivo se 

case com seus ascendentes e nem o pai e a mãe poderão casar-se com os 

descendentes unidos pelo vínculo de afeto parental.  

Essa regra vale também à proibição de casamento entre os afins em linha 

reta, pois a afinidade também se constitui no parentesco socioafetivo. Ao ganhar um 

pai ou uma mãe socioafetivos, pode ser que o filho ganhe também um irmão. Tendo-

os, cumpre salientar que não podem casar os irmãos, unilaterais ou bilaterais, 

mesmo resultante de adoção.303 

                                                                                                                                                         
Global Constitutionalism Seminar, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Presidiu o 
julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 22.09.2016. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Repercussão Geral 622, STF. Prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da 
paternidade biológica. Rel.: Min. Luiz Fux. 04 set. 2017. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=480
3092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 27 fev. 
17.) 

303  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 122. 
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A filiação socioafetiva pode decorrer da adoção, da hipótese de filho de 

criação, da adoção à brasileira, do reconhecimento voluntário da paternidade ou da 

maternidade e da inseminação artificial heteróloga304. Uma vez estabelecida a 

filiação por meio da socioafetividade, Daniela Braga Paiano305 entende que “o 

impedimento matrimonial deve ser mantido tanto para os laços de parentesco 

biológico como para os socioafetivos, nos termos do art. 1521306 do Código Civil.” 

Tal relacionamento configuraria incesto: 

 

O incesto é definido como a prática de relação sexual entre pessoas 
com graus próximos de parentesco, o qual pode ser de curto ou 
longo prazo, com ou sem geração de filhos. Historicamente a 
regulação social do incesto, que geralmente culmina na proibição, 
também conhecida como tabu do incesto, foi considerada 
culturalmente universal. Embora a extensa difusão dessa proibição 
dê uma ideia de ubiquidade, há ocorrências de incesto registradas 
em algumas sociedades, o que inclui os casos consentidos e de 
abuso sexual. As regras proibitivas resguardam algumas 
particularidades relacionadas à sociedade e ao contexto histórico, 
apesar de que há tipificações proibitivas comuns: é mais provável 
que nas sociedades atuais o intercurso sexual entre pais e filhos e 
entre irmãos seja proibido social, moral ou legalmente com 
abrangência universal.307 

 

No mesmo sentido, sobre o tema em tela Christiano Cassetari aduz que: 

 

Essa mesma regra é aplicável à proibição de casamento entre os 
afins em linha reta, pois a afinidade também se constitui no 
parentesco socioafetivo, já que, por exemplo, os cônjuges dos irmãos 
dos filhos socioafetivos serão seus parentes por afinidade. Isso 
também se aplica a vedação do matrimônio na hipótese do adotante 

                                                 
304  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Filiação Socioafetiva. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 9, 

n. 2, jul./dez. 2009. p. 583 
305  PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 199. 
306 Art. 1.521. Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 

ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado 
com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 
terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o 
cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu 
consorte.  (BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  
2018.) 

307  HOLANDA, Francisco Wilson Nogueira Júnior. Evitação e proibição do incesto: fatores 
psicobiológicos e culturais. Psicologia USP, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 287-297, 2017. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/pusp/v28n2/1678-5177-pusp-28-02-00287.pdf>. Acesso em: 02 set. 
2018, p. 287. 
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com quem foi casado o adotado (nora ou genro) e do adotado com 
quem foi cônjuge do adotante (padrasto ou madrasta).308 

 

Assim, quando um filho é reconhecido como filho socioafetivo, pode ser que 

ele passe a ter também irmãos socioafetivos. Caso os tenha, cumpre salientar que 

não podem se casar os irmãos, unilaterais ou bilaterais, mesmo que resultantes de 

adoção e por consequência da socioafetividade. 

 

4.4.4 A MULTIPARENTALIDADE NAS FAMÍLIAS RECONSTITUÍDAS 

 

A multiparentalidade surge em um contexto de liberdade de constituição das 

famílias recompostas, na qual convivem múltiplas figuras parentais advindas tanto 

da filiação biológica como da socioafetiva de maneira concomitante309. Como 

exemplo, cita-se o caso da mulher que se divorcia, com filhos deste relacionamento 

findado e posteriormente volta a se casar ou vive em união estável, e o novo 

parceiro ou parceira acolhe os seus filhos como de dele fossem. 

Cumpre destacar a primeira decisão que reconheceu a dupla paternidade. O 

caso versa sobre o assentamento no registro civil de uma menina, fazendo constar 

como filiação os nomes do pai biológico e do pai socioafetivo, que nesse caso era o 

padrasto, sem prejuízo da manutenção do registro materno, tal decisão foi proferida 

na data de 13 de março de 2012, pela juíza Deisy Cristhian Lorena de Oliveira 

Ferraz, na 1º Vara Cível da Comarca de Arquimedes, no estado de Rondônia, nos 

autos de investigação de paternidade sob o nº 0012530-95.2010.8.22.0002. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo também proferiu decisão acolhendo a 

tese da multiparentalidade em famílias reconstituídas. Permitiu a inclusão da 

madrasta no registro civil de seu enteado, decisão confirmada pela Primeira Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de Apelação sob o 

nº 0006422-26.2011.8.26.0286310, sob a alegação da preservação da maternidade 

biológica e em respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do 

parto, e de sua família, o enteado fora criado como filho desde dois anos de idade 

                                                 
308  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 122. 
309  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES. Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 202-2003. 
310  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. APL: 64222620118260286 SP 0006422-26.2011.8.26.0286, 

Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2012, 1ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 14/08/2012. 
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pela madrasta. A decisão teve por fundamento a filiação socioafetiva que tem 

amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de 

longa e estável convivência, aliada ao afeto e considerações mútuos e sua 

manifestação pública, de forma a não deixar dúvida a quem não conhece de que se 

trata de parentes. A formação da família moderna não-consanguínea tem sua base 

na afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 

No Paraná, o exemplo de multiparentalidade ocorreu na comarca de 

Cascavel, autos sob o nº 0038958-54.2012.8.16.0021, ação versando sobre a 

adoção promovida pelo atual marido da mãe do menino, que convivia com este 

desde os três anos de idade. A sentença determinou a não supressão da filiação 

biológica e autorizou o acréscimo do pai socioafetivo no registro do menino, inclusive 

acrescendo o patronímico do autor ao do filho, bem como a inclusão dos avós.311 

O Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1333086/RO312, não entrou no 

mérito para pronunciar-se favorável ou não à multiparentalidade, em ação 

declaratória de inexistência de filiação com anulação de registro público, uma vez 

que, o pai socioafetivo que consta no registro do filho não se manifestou nos autos 

demostrando interesse em ser mantido na certidão de nascimento. Nesse caso, o 

pedido de reconhecimento de multiparentalidade foi requerido pelo Ministério Público 

Estadual. A Corte entendeu que o pedido do Ministério Público não deveria 

prosperar, uma vez que não foi demonstrado prejuízo ao interesse do menor, além 

de ser um direito personalíssimo e indisponível, caso queira, o menor pode requerer 

o reconhecimento futuramente.  

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se novamente sobre o tema nos 

autos sob nº AResp. 856955/SE313, caso em que foi reconhecida a 

multiparentalidade, sob o argumento de que não existe prevalência entre os critérios 

de filiação biológicos e socioafetivos, alegando que, nesse sentido, é que a 

jurisprudência vem reconhecendo a aplicação da multiparentalidade. 

                                                 
311  PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 175. 
312  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1333086/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, terceira turma, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015. 
313  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 856955 - SE 

(2016/0033431-5) Relator: MIN. Moura Ribeiro, julgado em 18 de abril de 2016. 



124 
 

 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão com repercussão geral 622314, 

pautada na análise de uma eventual prevalência da paternidade socioafetiva em 

detrimento da paternidade biológica, optou por não afirmar nenhuma prevalência 

entre as modalidades de vínculo parental, apontando para a possibilidade de 

coexistência de ambas as paternidades. O Tribunal, por maioria e nos termos do 

voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: "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". 

Em meio aos debates para a fixação da referida tese jurídica, a ministra 

Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a possibilidade de existência 

de paternidade socioafetiva e paternidade biológica, com a produção de efeitos 

jurídicos por ambas. Na mesma linha, o Ministro Ricardo Lewandowski defendeu a 

possibilidade da concomitância de ambas as paternidades.  

Em sentido contrário, votaram os ministros Luiz Edson Fachin e Teori 

Zavascki, defendendo o primeiro: “O vínculo biológico, com efeito, pode ser hábil, 

por si só, a determinar o parentesco jurídico, desde que na falta de uma dimensão 

relacional que a ele se sobreponha, e é o caso, no meu modo de ver, que estamos a 

examinar”, disse, ao destacar a inseminação artificial heteróloga [doador é terceiro 

que não o marido da mãe] e a adoção como exemplos em que o vínculo biológico 

não prevalece, não se sobrepondo nem coexistindo com outros critérios. E defende 

o segundo que a paternidade biológica não gera necessariamente a relação de 

paternidade do ponto de vista jurídico, e com as consequências decorrentes, pois 

“no caso há uma paternidade socioafetiva que persistiu, persiste e deve ser 

preservada”. Para Zavascki seria difícil estabelecer uma regra geral, pelo que 

deveriam ser consideradas situações concretas de cada caso específico315. 

                                                 
314  STF. Decisão:  O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes 

termos: "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", vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio. Ausente, 
justificadamente, o MinistroRoberto Barroso, participando do encontro de juízes de Supremas 
Cortes, denominado Global Constitutionalism Seminar, na Universidade de Yale, nos Estados 
Unidos. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 22.09.2016. 

315  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622, STF. Prevalência da paternidade 
socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Rel.: Min. Luiz Fux. 04 set. 2017. Disponível 
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=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622>. Acesso em: 05 
ago. 2018. 
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Uma vez identificada a multiparentalidade advinda do reconhecimento do 

estado de posse de filho nas relações estabelecidas no seio da família reconstituída, 

deve-se concretizar juridicamente o que já se estabeleceu na realidade fática e 

incluir os pais/mães socioafetivos, bem como os avôs/avós socioafetivos, primando 

pelo respeito ao princípio da igualdade das filiações, sem que se estabeleçam 

diferenças também nas formas de expressão da paternidade, quer seja biológica ou 

socioafetiva. Vale aqui destacar as palavras de Belmiro Pedro Welter: 

 

Quando se cuida de ação de estado, do direito personalíssimo, 
indisponível, imprescritível, intangível, fundamental à existência 
humana, como é o reconhecimento das paternidades genética e 
socioafetiva, não se deve buscar compreender o ser humano com 
base no direito registral, que prevê a existência de um pai e uma 
mãe, e sim na realidade da vida.316 

 

Enfim, não há muita importância se a filiação se estabelece por laços 

biológicos ou de afeto, ou se ambos ocorrem conjuntamente. No entanto, os efeitos 

da multiparentalidade, que seja reconhecida espontaneamente no registro civil ou 

por sentença judicial, devem promover a igualdade entre pais e filhos, genéticos ou 

socioafetivos, devendo o Estado garantir ao filho o direito elencado no rol 

fundamental da Constituição Federal de 1988 de ter reconhecido tanto a paternidade 

biológica quanto a socioafetiva, conferindo os efeitos jurídicos da multiparentalidade 

sob a égide do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e da 

proteção integral, fazendo valer o que preceitua  a dignidade humana, como modo 

de refletir a verdade fática que vivenciam os membros das famílias reconstituídas. 

Diante do fato de tais questões estarem longe de serem tratadas pelo 

legislativo, na seara do Direito de Família houve campo propício ao avanço do 

denominado ativismo judicial, conforme se pode inferir das decisões acima referidas. 

O professor Daniel Sarmento, ao tratar da jurisdição constitucional e da 

dificuldade contramajoritária, tece interessantes reflexões acerca do ativismo judicial 

que, não necessariamente, colide com a vontade popular, a saber: 

 

O tema — central na teoria constitucional norte-americana —, não 
despertava maior interesse no Brasil até pouco tempo atrás. A razão 
do desinteresse era compreensível: nosso Poder Judiciário quase 
não se valia da jurisdição constitucional, pecando nesta área muito 

                                                 
316  WELTER, Belmiro Pedro. Teoria Tridimensional do Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 222. 
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mais por omissão do que por excesso. Portanto, a dificuldade 
contramajoritária não era uma questão real no Brasil. Contudo, o 
quadro mudou nos últimos anos, com o crescente ativismo 
jurisdicional no exercício do controle de constitucionalidade. Neste 
novo contexto, o tema passou a ser objeto de atenção cada vez 
maior na academia e na sociedade. 317 

 

No Brasil, em que o controle de constitucionalidade está expressamente 

previsto em sede constitucional, o debate que tem relevo prático não é aquele 

atinente à adoção ou rejeição do instituto – afinal, esta questão já foi decidida pelo 

constituinte –, mas sim sobre a maneira e intensidade com que os juízes, em geral, 

e o STF, em particular, devem empregá-lo: de modo mais ousado e ativista; de 

maneira mais modesta e deferente em relação às opções realizadas pelos poderes 

políticos; ou de outra forma qualquer318. 

A dificuldade contramajoritária não reside tanto no fato de as constituições 

subtraírem do legislador futuro a possibilidade de tomar decisões importantes. O 

cerne do debate está no reconhecimento de que, diante da vagueza e abertura de 

boa parte das normas constitucionais, bem como da possibilidade de que elas 

entrem em colisões, quem as interpreta e aplica também participa do seu processo 

de criação. Daí a crítica de que a jurisdição constitucional acaba por conferir aos 

juízes uma espécie de poder constituinte permanente, pois lhes permite moldar a 

Constituição de acordo com as suas preferências políticas e valorativas, em 

detrimento daquelas adotadas pelo legislador eleito. Esta visão levou inúmeras 

correntes de pensamento ao longo da história a rejeitarem a jurisdição 

constitucional, ou pelo menos o ativismo judicial no seu exercício319.  

Há, na teoria constitucional, aqueles que simplesmente descartam a 

existência da dificuldade contramajoritária do controle de constitucionalidade. Um 

dos argumentos é empírico: nega-se a premissa de que o Poder Judiciário, ao 

exercer o controle de constitucionalidade, atue contra a vontade da maioria popular. 

Afirma-se que, com frequência, ele julga em sintonia com a opinião pública, que nem 

sempre é bem representada pelo Legislativo. No cenário brasileiro, este argumento 

impressiona, haja vista a ampla crise da nossa democracia representativa, que se 

reflete em frequentes pesquisas de opinião, nas quais nossa população brasileira 

                                                 
317  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e 

métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 23-25. 
318 Ibid., loc. cit. 
319 Ibid., loc. cit. 
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afirma não confiar no Poder Legislativo e nos partidos. Não há dúvida de que muitas 

vezes a vontade majoritária da população apoia as decisões proferidas no controle 

de constitucionalidade, não se vendo representada nos atos normativos ou nas 

omissões legislativas do parlamento.320 

Pautado nos preceitos constitucionais e sob a égide do Princípio Dignidade 

Humana, o judiciário tem oferecido tutela legal às pessoas que estavam sem amparo 

jurídico, como, por exemplo, o reconhecimento da família homoafetiva, a 

paternidade socioafetiva e, recentemente, a multiparentalidade. No que tange à 

família reconstituída, cumpre redestacar que o Código Civil de 2002, no artigo 1636, 

veda a interferência do padrasto e da madrasta nos assuntos referentes ao filho do 

relacionamento anterior.  

No entanto, verifica-se a possibilidade de pai biológico e pai socioafetivo 

constarem como tal no registro civil do filho, quando presentes os elementos 

caracterizadores do estado de filiação. Nesse diapasão, alguns estados permitiram o 

registro civil da paternidade socioafetiva em cartórios extrajudiciais. Cita-se como 

exemplo os Provimentos das Corregedorias Gerais de Justiça do estado de 

Pernambuco, no Provimento nº 09/2013 de 02.12.2013, do estado do Ceará, no 

Provimento nº 15/2013, e do Estado do Maranhão, no Provimento sob nº 21/2013, 

de 19.12.2013. No entanto, cumpre destacar que os provimentos citados concedem 

o direito de reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva para pessoas 

que se achavam sem a paternidade estabelecida, perante os Oficiais de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, sem precisar ajuizar ação para declaração de 

paternidade socioafetiva ou adoção. Hilda Vargas assevera que estes provimentos 

refletem o espírito da Constituição Federal: 

 

Com o registro voluntário de filiação socioafetiva, em cartório 
extrajudicial, o filho socioafetivo (o enteado inclusive) assume o 
status de filho, sem restrições em relação aos efeitos jurídicos 
(pessoais e matrimoniais) decorrente desse estado. Esses 
provimentos promovem a igualdade jurídica entre as espécies de 
filiação, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, 
refletindo o espírito da Constituição Federal, pelos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da afetividade e do melhor interesse 
das crianças.321 

                                                 
320  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e 

métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 23-25 
321  VARGAS, Hilda Ledoux. Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com 

padrastos, madrastas e enteados. Curitiba: Juruá, 2017, p. 248. 
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 Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no dia 17/11/2017, 

publicou o Provimento n° 63, que institui modelos únicos de certidão de nascimento, 

de casamento e de óbito a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das 

pessoas naturais. Além disso, o provimento dispõe sobre o reconhecimento 

voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A” e 

sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos 

por reprodução assistida. 

Requisitos ao reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, de 

acordo com o referido provimento, são os seguintes: 

 

I - Requerimento firmado pelo ascendente socioafetivo (nos termos 
do Anexo VI), testamento ou codicilo (artigo 11, parágrafos 1º e 8º, 
do Provimento 63/2017 do CNJ); 
II - Documento de identificação com foto do requerente – original e 
cópia simples ou autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do 
CNJ); 
III - Certidão de nascimento atualizada do filho – original e cópia 
simples ou autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do CNJ); 
IV – Anuência pessoalmente dos pais biológicos, na hipótese do filho 
ser menor de 18 anos de idade (artigo 11, parágrafos 3º e 5º, do 
Provimento 63/2017 do CNJ); 
V – Anuência pessoalmente do filho maior de 12 anos de idade 
(artigo 11, parágrafos 4º e 5º, do Provimento 63/2017 do CNJ); 
VI - Não poderão ter a filiação socioafetiva reconhecida os irmãos 
entre si nem os ascendentes (artigo 10, parágrafo 3º, do Provimento 
63/2017 do CNJ); 
VII - Entre o requerente e o filho deve haver uma diferença de pelo 
menos 16 anos de idade (artigo 10, parágrafo 3º, do Provimento 
63/2017 do CNJ); 
VIII - Comprovação da posse do estado de filho (artigo 12 do 
Provimento 63/2017 do CNJ).322 

 

Uma ressalva que se faz ao Provimento 63/2017 do CNJ está na facilidade 

de que qualquer pessoa mal-intencionada possa averbar seu nome como pai ou 

mãe socioafetivos, em uma situação de fraude para fins ilícitos ou repudiados pela 

sociedade. O artigo 12 do Provimento tenta mitigar tal situação ao prever que 

“suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida 

sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a 

                                                 
322  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento n. 63, de 14 de novembro de 2017. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/provimento-n63-14-11-2017-
corregedoria.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
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recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos 

da legislação local”.323 Desse modo, além do requisito da manifestação de vontade 

do requerente, dos pais biológicos e do filho maior de 12 anos, a referida norma 

impõe ao oficial de registro a necessidade de observar a configuração da posse de 

estado de filho como condição indispensável à caracterização da filiação 

socioafetiva, como já narrado no presente trabalho.  

Outro importante fato a ser narrado é que o texto do Provimento informa 

que, nos casos em que exista uma ação judicial de reconhecimento da paternidade 

ou de procedimento de adoção, não poderá existir o procedimento disciplinado no 

Provimento. A impossibilidade da concomitância é facilmente inteligível, mas nada 

trata sobre a possibilidade de pedido de extinção do feito judicial para a 

aplicabilidade do feito cartorário. O que reforça a dúvida em questão é que no 

parágrafo único do artigo 13 do Provimento, afirma-se a necessidade de o 

requerente declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que 

se discuta a filiação do reconhecendo, isto sob pena de incorrer em ilícito civil e 

penal. 

Em março deste ano, o Colégio de Coordenadores da Infância e da 

Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil entrou com um pedido de providências 

junto ao CNJ, pleiteando a modificação ou a revogação do Provimento 63/2017324, 

questionando, em breve síntese, o afastamento do crivo jurisdicional sobre a matéria 

e a suposta priorização dos interesses dos adultos em detrimento dos interesses das 

crianças e adolescentes. No entanto, até o presente momento os cartórios estão 

aplicando as diretrizes do Provimento n° 63 do CNJ. Por fim destaca-se que a 

atividade precípua do CNJ encontra-se no campo administrativo no Poder Judiciário, 

assim sendo, ao regular o tema acima citado, o conselho está exorbitando sua 

competência constitucional. 

Acima teceu-se alguns efeitos da multiparentalidade em vida, no entanto, 

como o parentesco socioafetivo decorre do parentesco civil, assim como o por 

afinidade e a adoção, há que se pensar se na possibilidade do reconhecimento da 

dupla paternidade post mortem, uma vez que o instituto da adoção tem previsão 

desta viabilidade. 

                                                 
323  BARANSKI, Julia Almeida. A parentalidade socioafetiva no Provimento 63/2017 do CNJ. 

Consultor Jurídico, 19 jun. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-19/tribuna-
defensoria-parentalidade-socioafetiva-provimento-632017-cnj>. Acesso em: 23 ago. 2018. 

324  Pedido de Providências 0001711-40.2018.2.00.0000; distribuído aos 22 de março de 2018. 
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4.5 DO RECONHECIMENTO DE DUPLA PATERNIDADE E MATERNIDADE 

SOCIOAFETIVO POST MORTEM 

 

A filiação socioafetiva é oriunda do afeto, elo entre os membros da família 

reconstituída e fruto do cuidado diário do óikos familiar que busca a felicidade. A 

Constituição Federal garantiu a plena igualdade entre os filhos, seja qual for a 

origem da filiação. O Código Civil, em seu art. 1.593, parte final, combinado com o 

art. 1605, II, fundamentam, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, a 

parentalidade socioafetiva. A posse do estado de filho caracteriza a filiação 

socioafetiva podendo ser reconhecida após o falecimento do genitor, e assegura 

todos os direitos inerentes à condição de filho. Para isso, a prova de tal posse faz-se 

necessária, sendo critério exigido pelos tribunais para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva.  

Dessa feita, pode-se afirmar que, uma vez reconhecida a paternidade ou 

maternidade socioafetiva, emerge no seio da nova família todos os efeitos 

assegurados em lei para a filiação biológica. Assim leciona Gilberto Geraldino Filho 

e Cleide Fermentão: 

 

O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva 
produz todos os efeitos pessoais e patrimoniais que são inerentes à 
filiação biológica. O vínculo de filiação afetiva, que se legitima no 
interesse do filho, gera o parentesco afetivo para todos os fins de 
direito, nos limites da lei civil. Se menor, com fundamento no 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, se maior 
por força do princípio da dignidade da pessoa humana, que não 
admite um parentesco restrito. 325 

 

Nessa senda, na jurisprudência já se encontra entendimento que aceita o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem. A Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1500999 RJ 2014/0066708-3, em 12 

de abril de 2016, cujo Ministro Relator foi Ricardo Villas Bôas Cuevas, reconheceu a 

paternidade socioafetiva post mortem, a saber: 

                                                 
325  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. GERALDINO. Gilberto Filho. A Importância da 

prova “estado de posse de filho para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem” 
e os direitos sucessórios, em defesa da dignidade humana. In: OLIVEIRA, José Sebastião de; 
CAPELARI, Elaine Cristina de Morais; FARIA, Elisângela Cruz (Orgs.). Tutela jurisdicional dos 
Direitos da Personalidade nas Relações Familiares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 144-
145. 
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No caso em tela, o quadro probatório está formado por diversas 
manifestações nesse sentido. São cartas, bilhetes, retratos do 
cotidiano íntimo, apresentações sociais, depoimentos, revelações 
públicas de verdadeira paternidade construída ao longo do tempo, 
numa edificação dia a dia da relação parental como fruto emocional. 
Destaca-se na documentação acostada a série de fotografias que 
retratam desde a infância do autor até sua fase adulta, sempre ao 
lado do falecido Mery: o deitar na mesma cama, a ida ao barbeiro, a 
lição de bicicleta, as festas de aniversário, a companhia dos amigos, 
as festas religiosas e as cerimônias escolares. Avultam-se, ainda, a 
adoção do nome da família Fernandes, como consta da certidão de 
nascimento do autor; as peças de fls. 403 a 408, nas quais Mery 
indica o autor como beneficiário na qualidade de filho; as notas nos 
jornais, principalmente nas colunas sociais que em Campos, são 
tidas como fontes fidedignas do que acontece na sociedade. E para 
botar uma pá de cal sobre o assunto, encontram-se os depoimentos 
constantes da mídia de fl. 428, notadamente o arquivo TS 01 1. VOB. 
Existe nos autos farta comprovação dos sentimentos entre o autor e 
Mery, os quais não podem ser tachados, com a vênia dos requeridos, 
como de 'mera convivência'. Dali não restam dúvidas de que o autor 
era tratado como filho por Mery e de que é conhecido na sociedade 
como tal (não se olvide das notas nos jornais e das considerações 
escolares). [...] Em suma: o autor tem o nome de família, o trato e a 
fama de filho. Sempre esteve no estado de filho. Já é mais que 
bastante.326 

 

Do trecho acima extraído do julgado, pode-se perceber o vínculo 

socioafetivo formado entre o filho socioafetivo e seu pai socioafetivo ocorreu durante 

o transcorrer da vida do filho, uma vez que o pai esteve ao seu lado desde os sete 

meses de vida e dispensou a ele toda atenção e cuidado que são devidos na relação 

paterno-filial. Aliás, foi além e expressou publicamente o amor que tinha pelo filho à 

sociedade, inclusive, como sinal de estima, averbou em sua certidão de nascimento 

seu sobrenome, preenchendo assim os requisitos que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência têm entendido como elementos formadores do vínculo socioafetivo: a 

vontade e o estado de posse de filho. E mesmo que postumamente, os nobres 

julgadores entenderam possível, pois atende ao disposto nos artigos 1628327 do 

                                                 
326  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp: 15000999 RJ 2014/0066708-3, Relator Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do julgamento 12/04/2016. Terceira Turma. Data da 
Publicação Dje 19/04/16. 

327  Art. 1.628. Os efeitos da adoção começam a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto se o 
adotante vier a falecer no curso do procedimento, caso em que terá força retroativa à data do 
óbito. As relações de parentesco se estabelecem não só entre o adotante e o adotado, como 
também entre aquele e os descendentes deste e entre o adotado e todos os parentes do adotante. 
(Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018). 
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Código Civil e 42, § 6º.328, da Lei nº 8.069⁄1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

O caso em comento abarca a realidade fática de muitas famílias 

reconstituídas que deixam de legalizar a parentalidade socioafetiva em vida, quer 

seja pelo desconhecimento da possibilidade do reconhecimento da paternidade-

maternidade socioafetiva em cartório desde a publicação do Provimento nº 63 do 

Conselho Nacional de Justiça, em 17 de novembro de 2017, ou por entender que tal 

procedimento se dá apenas através de ação de adoção, ou talvez por não esperar a 

morte. Enfim, são inúmeros motivos que levam ao não reconhecimento do estado de 

filiação em vida. Logo, de modo a reparar esse lapso do pai ou mãe socioafetivos 

em vida, o Poder Judiciário vem post mortem reconhecer com fulcro no Princípio da 

Dignidade Humana a sua vontade, permitindo que o filho socioafetivo goze da 

benesse de herdar legalmente todos os direitos ligados ao status de filho. 

Pode-se dizer que o reconhecimento da paternidade socioafetiva post 

mortem tem os mesmos efeitos da adoção póstuma, visto que é possível que o filho 

socioafetivo busque no Poder Judiciário o reconhecimento da sua paternidade. 

Como se sabe, adoção póstuma atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o 

dos vínculos com os pais biológicos e demais parentes consanguíneos, no entanto 

há relatos na jurisprudência em que se autorizou a adoção póstuma com averbação 

no assento de nascimento da criança, do nome do pai afetivo sem a exclusão do pai 

biológico. O caso tramitou na Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, o Relator foi o Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, nos autos 

de Apelação nº 70003643105329, publicada em 29 de maio de 2002, o caso trata do 

reconhecimento de paternidade socioafetiva em que a mãe biológica e o padrasto 

detinham a guarda do menor em questão, e o padrasto veio a falecer sem antes 

adotar o menor como era sua vontade em vida, uma vez reconhecida a paternidade 

                                                 
328  Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 

(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência § 6º A adoção poderá ser deferida ao 
adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, 
antes de prolatada a sentença. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. (BRASIL. Estatuto 
da criança e do adolescente e legislação correlata [recurso eletrônico]: Lei n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e legislação correlata. 12. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 
2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-
deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/) 

329  RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70003643145; Sétima Câmara 
Cível; Tribunal de Justiça do RS; Rel. Luiz Felipe Brasil Santos; j. 29.5.2002. 
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socioafetiva, deram provimento ao recurso, averbando o nome do pai afetivo no 

assento de nascimento do menor, sem a exclusão do pai biológico. 

Ante a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva post 

mortem, há que se verificar a vicissitude da multiparentalidade póstuma. Nesse 

sentido, remete-se ao julgamento do Recurso na decisão do Recurso Extraordinário 

nº 898060/SC com Repercussão Geral 622 pelo Supremo tribunal Federal, que por 

ocasião primou pela existência harmônica entre a paternidade biológica e a 

paternidade socioafetiva, pacificando o imbróglio. O precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal abre portas para garantia de segurança jurídica no 

aspecto sucessório ante a multiparentalidade nas famílias reconstituídas, em seus 

efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais, passando a tutelá-los juridicamente. Logo, 

não seria possível, dentro da multiparentalidade, opor-se ao direito do filho, que 

possui vínculos com dois pais ou duas mães, o direito às duas heranças a que lhe 

cabem, inclusive post mortem. Faz-se uma ressalva novamente para as questões 

mercenárias que podem ocorrer nesse ínterim, como leciona Cassetari: 

 

Assim sendo, em veneração à retratação da verdade e do prestígio à 
paternidade e maternidade, bem como do vínculo afetivo formado há 
anos, acreditamos ser plenamente possível o reconhecimento post 
mortem da parentalidade socioafetiva, desde que, em vida, tenham 
existido a relação afetiva e a posse do estado de filho, senão 
teremos uma ação judicial com cunho meramente patrimonial, o que 
deve ser repudiado.330 

 

As questões meramente patrimoniais vão de encontro a tudo que se ensina 

sobre o afeto como sustentáculo da família contemporânea, e também ao ditame 

constitucional de uma família democrática, inspirada nos ideais de igualdade, 

solidariedade e afeto. Em nota ao IBDFM, Rolf Madaleno aduz que o ideal seria 

investigar a parentalidade socioafetiva em vida, pois depois de a pessoa morta, teria 

uma conotação patrimonial: 

 

O ideal seria investigar a filiação ou paternidade/maternidade 
socioafetiva enquanto a pessoa está viva. Depois de morta a pessoa, 
a declaração de socioafetividade tem, em regra, o intuito da busca de 
uma herança, e quando abarca apenas os aspectos materiais a 
própria lei cria resistência, justamente para que um pai ausente não 
queira apenas reconhecer um filho que morreu e ficar com a herança 

                                                 
330  CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 75. 



134 
 

 

dele. O caminho inverso também deve ser verdadeiro, pois presentes 
os mesmos aspectos de cunho moral, já que reconhecer uma filiação 
socioafetiva de um pai que já morreu certamente tem em mira 
apenas os efeitos econômicos de uma herança.331 

 

  Chega-se à conclusão que a tendência dos pedidos de reconhecimento de 

dupla paternidade ou maternidade socioafetiva post mortem devem ser 

reconhecidos pelo Poder Judiciário, desde que se comprovem seus requisitos de 

existência. Como ensina Rui Portanova, a paternidade socioafetiva está 

definitivamente em nosso ordenamento jurídico, e pode-se dizer em alto e bom som 

que a paternidade e a maternidade socioafetiva não é um nada jurídico, após o 

Enunciado 622 do Supremo Tribunal Federal: 

 

Enfim, hoje a paternidade socioafetiva está definitivamente em nosso 
ordenamento jurídico. É uma verdade socioafetiva que vale (nos 
termos da decisão do STF), que projeta seus efeitos (para 
reconhecer ou deixar de reconhecer uma filiação) e deve ser 
reconhecida (nas demais decisões judiciais). Ou seja, agora se pode 
dizer em alto e bom som: “paternidade/maternidade socioafetiva não 
é uma nada jurídico”. Paternidade socioafetiva, se existente, gera 
direitos332.  

 

Constata-se, assim, que as forças valorativas dos Princípios da Dignidade 

Humana, da Igualdade e da Afetividade, como mandamentos de otimização da 

interpretação da norma jurídica, podem permitir o reconhecimento de direitos aos 

filhos socioafetivos mesmo após a morte de seus pais socioafetivos. 

 

4.6 A FAMÍLIA RECONSTITUÍDA: UM OLHAR SOBRE A DIGNIDADE HUMANA 

 

A família reconstituída, assim como qualquer modelo familiar, tem por fim 

acolher seus membros e nutri-los de afeto sendo-lhes um porto seguro. Como 

abordado no decorrer deste trabalho, constata-se que as famílias se transformaram 

no decorrer do tempo, ou seja, foi matriarcal e deixou de ser matriarcal, foi patriarcal 

e também deixou de ser patriarcal e no momento atual é plural e o afeto permeia 

                                                 
331  MADALENO, Rolf. Justiça reconhece filiação socioafetiva post mortem. IBDFAM, Belo Horizonte, 

16 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5768/Justi%C3%A7a+reconhece+filia%C3%A7%C3%A3o+soci
oafetiva+post+mortem>. Acesso em: 13 out. 2018. 

332  PORTANOVA, Rui. Ações de filiação e paternidade socioafetiva. 2. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2018, p. 190-191. 
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seus membros. No entanto, não se pode olvidar que mesmo ante todas as 

transformações sofridas pela família, ela nunca deixou de ser o meio pelo qual o 

homem busca atingir seus anseios. 

Com a introdução do Princípio da Dignidade Humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil, na Constituição Federal de 1988, os mais diversos 

arranjos familiares têm encontrado amparo legal para as suas peculiaridades, pois 

até então o modelo familiar dito “tradicional” era o comtemplado pela legislação 

pátria.  

O Princípio da Afetividade, como já dito, é um corolário do Princípio da 

Afetividade, e como leciona Ricardo Calderón, é sob o manto aconchegante do 

Princípio da Afetividade que têm-se congregado as mais importantes inovações do 

Direito de Família: 

 

Sob o manto do princípio da afetividade têm-se congregado as mais 
importantes inovações experimentadas pelo Direito de Família 
brasileiro nos últimos anos. Examinando diferentes aspectos das 
relações familiares, nossa doutrina e jurisprudência têm invocado 
com frequência cada vez mais o afeto, ora referido como “novo 
princípio”, ora como “novo valor”, ora mesmo como “novo paradigma” 
do Direito de Família.333 

 

O afeto como valor jurídico viabiliza um olhar mais humano e solidário das 

relações familiares, atendendo às expectativas de tornar real os valores 

constitucionais no campo do Direito Civil, sem pretender mergulhar no campo do 

subjetivismo, mas sim entendo o afeto em seu aspecto objetivo traduzido no dever 

de cuidado como aduz Calderón, a saber: 

 

Outra particularidade do princípio da afetividade que merece 
destaque é que ele possui duas dimensões: uma objetiva e outra 
subjetiva. A dimensão objetiva envolve a presença de fatos tidos 
como representativos de uma expressão de afetividade, ou seja, 
fatos sociais que impliquem a presença de uma manifestação afetiva. 
A dimensão subjetiva trata do afeto anímico em si, do sentimento de 
afeto propriamente dito. Essa dimensão subjetiva do princípio 
certamente escapa ao Direito, de modo que é sempre presumida, 
sendo que constatada a dimensão objetiva da afetividade restará 
desde logo presumida a presença da suam dimensão subjetiva. Dito 
de outro modo, é possível designá-lo como princípio da afetividade 

                                                 
333  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 401. 
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jurídica objetiva, o que ressalta o aspecto fático que é objeto da 
apreensão jurídica.334   

 

É neste ínterim de consolidação do afeto como valor jurídico objetivo entre 

padrasto ou madrasta e enteado que há sentido se falar em paternidade socioafetiva 

como expressão do princípio da afetividade no seio da família reconstituída. Para 

exemplificar o quão importante é o reconhecimento do vínculo socioafetivo cita-se o 

caso da filha da cantora Kelly Key. Filha biológica do cantor Latino, Suzana Freitas 

pleiteou na justiça o reconhecimento da paternidade socioafetiva para inclusão em 

seu registro de nascimento do pai socioafetivo, Mico Freitas, com quem mantém 

relação paterno-filial, como afirma Suzana: 

 

Eu convivo com o meu padrasto e ele é o meu pai. Não convivo com 
o meu pai de sangue e ele não está muito presente na minha vida 
como o meu padrasto está. E não sei qual foi a última vez que tirei 
uma foto com o meu pai. [Mico] É a pessoa que mora dentro da 
minha casa, que me dá beijo de boa noite, que me criou [...].335  

 

Exemplos de famílias reconstituídas não faltam, como a família do 38º 

Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que foi casado com Rogéria Nantes 

Nunes, entre 1993 a 2001, juntos tiveram três filhos: Carlos Bolsonaro, Flávio 

Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Foi também casado com Ana Cristina Vale, com 

quem teve um filho, Renan Bolsonaro. Em 2013 casou-se com Michelle, e com ela 

tem uma filha, Laura Bolsonaro, e Michelle tem uma filha de seu relacionamento 

anterior, Letícia Aguiar336. Além desse, muitos outros exemplos de família 

reconstituída poderiam ser listados no presente trabalho, famílias estas que estão 

presentes na sociedade atual e que para ter seus direitos assegurados necessitam 

bater às portas do Poder Judiciário, uma vez que o Poder Legislativo está inerte em 

contemplá-los. Waldyr Grisard Filho tece considerações sobre a lacuna legislativa, e 

propõe a necessidade de regras mínimas que expressem a “possibilidade de 

                                                 
334  CALDERÓN, Ricardo. Princípio da afetividade no Direito de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 397-398. 
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2018. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/jair_bolsonaro/ >. Acesso em: 02 de nov. 2018. 



137 
 

 

realização de atos usuais ou inerentes a proteção do menor, participação na vida 

cotidiana e o estabelecimento de regras de convivência”.337 

As famílias reconstituídas destacam-se, dentre tantos outros modelos, pela 

sua extensão, nela novos vínculos são gerados, vínculos estes que podem dar 

ensejo a paternidade socioafetiva e a multiparentalidade ou não, isto porque sob 

baluarte da dignidade humana as pessoas são livres para desenvolver ou não a 

paternidade/maternidade socioafetiva, ou seja, independentemente da escolha 

dentro do núcleo familiar reconstituído todos os membros devem respeito uns aos 

outros e tem o dever de cuidado. 

Ernest Heminingway338, citando John Donne, padre anglicano e poeta, em 

Sermão de Meditação XVII escrito em 1624, reflete o anseio interno de cada ser 

humano em proteger o seu próximo, e respeitá-lo em suas diferenças, e ao 

interpretar o trecho abaixo transcrito, pode-se dizer que cada modelo familiar não é 

um inteiro em si mesmo, mas faz parte de um todo que é o contexto familiar atual, e 

ao discriminar qualquer deles seria perder um pedaço da família como todo: 

 

Nenhum homem é uma Ilha, um ser inteiro em si mesmo; todo 
homem é uma partícula do Continente, uma parte da terra. Se um 
Pequeno Torrão carregado pelo Mar deixa menor a Europa, como se 
todo um Promontório fosse, ou a Herdade de um amigo seu, ou até 
mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me 
diminui, porque e eu pertenço à Humanidade. Portanto, nunca 
procures saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. 

 

Cabe ao Direito reconhecer os vários elos de afeto que se formam no seio 

da família reconstituída como característica da família plural, não com o intuito de 

regularizar todas as hipóteses de configuração, mas com a pretensão de tutelar sua 

existência e reconhecimento de efeitos, em consonância com os princípios da 

igualdade, solidariedade, afetividade do melhor interesse da criança e do 

adolescente. Deste modo, o Direito terá contato com o fenômeno social não para 

limitá-lo, mas para assegurar às pessoas, em especial, aos filhos do afeto, o amparo 

jurídico que necessitam para a garantia de seus direitos e também o pleno exercício 

dos Princípios da Dignidade Humana e da Igualdade. 

  

                                                 
337  GRISARD FILHO, Waldir. Famílias reconstituídas: novas uniões depois da separação. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 201. 
338  HEMININGWAY, Ernest. Por quem os sinos dobram. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p. 8. 
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5 CONCLUSÕES 

 
 

O presente trabalho que ora se conclui está muito aquém de esgotar o 

assunto a que se propôs analisar, visto que a família é uma entidade em constante 

modificação. Da evolução dos arranjos familiares mais primitivos às formas por meio 

das quais hoje se constatam, muitas mutações puderam ser verificadas, sobretudo 

as mudanças familiares ocorridas até a formação do Estado Moderno. O formato de 

família burguesa, patriarcal, hierarquizada que prevaleceu até meados do século XIX 

foi perdendo seu lugar de destaque no meio social. 

Após a segunda guerra mundial constata-se a preocupação com questões 

atinentes à importância da vida humana em sociedade, sua proteção, 

desenvolvendo o conceito da dignidade humana. Neste período reconhece-se o 

valor da pessoa como algo inerente à própria existência, considerando o ser humano 

possuidor de direitos como a liberdade, para estabelecer-se na sociedade a sua 

maneira, conforme suas crenças, orientação sexual, e através da igualdade entre as 

pessoas, por exemplo. 

O que se pode dizer é que a escolha do modelo familiar que cada indivíduo 

vai optar é de interesse particular e personalíssimo, e tendo em vista o silêncio 

legislativo, a doutrina e a jurisprudência têm ditado os valores que visam assegurar 

direitos a cada modelo familiar e, sem dúvida, o Princípio da Dignidade Humana, 

expresso na Constituição Federal de 1988, é o sustentáculo na garantida de tais 

direitos.  

A Constituição Federal de 1988 representou um upgrade para seara jurídica 

ao trazer em seu bojo o Princípio da Dignidade Humana, que por consequência, dá 

origem ao Princípio da Afetividade, e este por sua vez reverbera no Direito de 

Família, pois os laços que unem os membros da família é o afeto, dando ensejo não 

só à família tradicional, informal ou monoparental, mas também às configurações 

homoafetivas, anaparental, paralelas, transnacionais e a família reconstituída, entre 

outras. 

O caráter eudemonista e a constante busca pela realização do indivíduo 

dentro dos mais diversos modelos familiares existentes na contemporaneidade 

alteraram a concepção de família, uma vez que hodiernamente a família passou a 

ser democrática, igualitária e plural. Verifica-se esta afirmação ao observar a lei 
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maior deste país trazer em seu bojo as premissas de igualdade entre filhos, entre 

homem e mulher, entre cônjuges, vedando qualquer discriminação.  

A família reconstituída familiar caracteriza-se por uma composição 

complexa, uma vez que, compreende os pais biológicos, os padrastos, as 

madrastas, os filhos de relações anteriores, e caso os tenham, os filhos da relação 

reconstituída, ambiente propício a conflitos, dada a gama de relacionamentos 

estabelecidos. A parentalidade é um exemplo de conflito instaurado na família 

reconstituída e que tem reflexo no campo jurídico, pois laços de afeto podem se 

concretizar entre o padrasto ou madrasta e o enteado ou enteada, originados na 

convivência diária, no cuidado mútuo, na orientação dos deveres com o lar e com a 

escola. Em muitos casos, o padrasto ou a madrasta acabam por arcar com 

despesas de alimentação, vestuário e educação do enteado ou enteada, 

consolidando assim um real vínculo paterno-materno-filial embasado pelo afeto, e 

que a doutrina e a jurisprudência têm como elemento caracterizador a posse de 

estado de filho. Uma vez reconhecida a vontade e posse de estado de filho, pode-se 

falar em paternidade socioafetiva.  

Deste reconhecimento surge um novo empasse a ser resolvido no cenário 

da família reconstituída: responder se a paternidade biológica deve prevalecer sobre 

a paternidade socioafetiva, ou vice-versa. Resposta que já era dada por grande 

parte da doutrina em Direito de Família, e também, por parte dos juízes e 

desembargadores em suas decisões, e que se tornou pacífica com o 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no recurso com Repercussão Geral 

622 reconhecendo a possibilidade de concomitantemente coexistir a paternidade 

biológica e socioafetiva para uma mesma pessoa, não havendo distinção entre 

ambas. 

Não há relevância se a paternidade/maternidade/filiação se forma por lações 

de sangue ou de afeto. Os reflexos que esta relação emana, sejam reconhecidos 

espontaneamente no cartório de registro civil ou por sentença judicial, devem ser os 

mesmos tanto para filhos biológicos como para filhos afetivos. É dever do Estado 

garantir que aos filhos e aos pais, independente da origem, a possibilidade e incluir 

as relações de afeto no assento civil, e assegurar-lhes os direitos advindos deste 

reconhecimento. 

As reflexões ventiladas no trabalho que ora se conclui pretendem chamar a 

atenção para as peculiaridades do modelo familiar reconstituído e como o Princípio 
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da Dignidade Humana tem sido fundamental para assegurar-lhe direitos. Aspira-se, 

com este trabalho, apresentar uma pequena colaboração para aqueles que desejam 

percorrer esta realidade familiar. 

O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva produz todos os 

efeitos pessoais e patrimoniais que são inerentes à filiação biológica. O vínculo de 

filiação afetiva, que se legitima no interesse do filho, gera o parentesco afetivo para 

todos os fins de direito, nos limites da lei civil. Se menor, com fundamento no 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, se maior por força do 

princípio da dignidade da pessoa humana, que não admite um parentesco restrito. 

As relações de parentesco se aplicam também aos casos de vínculos 

socioafetivos, valendo assim para a parentalidade ligada por esse liame as mesmas 

consequências do parentesco biológico, ou seja, a proibição de que o filho 

socioafetivo se case com seus ascendentes, e nem o pai e a mãe poderão casar-se 

com os descendentes unidos pelo vínculo de afeto parental. Quanto ao impedimento 

para o casamento entre os irmãos socioafetivos, a doutrina tem entendido que 

quando um filho é reconhecido como filho socioafetivo, ele é integrado à família, 

passando a ter irmãos socioafetivos. Caso os tenha, a relação entre os membros da 

família se sujeitam aos valores morais e sociais idênticos aos da família biológica, 

inclusive com os impedimentos para o casamento. Logo, não podem se casar os 

irmãos, unilaterais ou bilaterais, mesmo que resultantes de adoção e por analogia os 

irmãos por socioafetividade. 

A posse do estado de filho caracteriza a filiação socioafetiva podendo ser 

reconhecida após o falecimento do genitor, e assegura todos os direitos inerentes à 

condição de filho. Para isso, a prova de tal posse faz-se necessária, sendo critério 

exigido pelos tribunais para o reconhecimento da filiação socioafetiva. Pode-se dizer 

que o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem tem os mesmos 

efeitos da adoção póstuma, visto que é possível que o filho socioafetivo busque no 

Poder Judiciário o reconhecimento da sua paternidade;  

O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, é pacífico pelos 

tribunais, revelando a existência harmônica entre a paternidade biológica e a 

paternidade socioafetiva. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal abre 

portas para garantia de segurança jurídica no aspecto sucessório ante a 

multiparentalidade nas famílias reconstituídas, em seus efeitos patrimoniais e 

extrapatrimoniais, passando a tutelá-los juridicamente.  
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A família reconstituída é fruto da evolução social e familiar, onde o princípio 

da dignidade humana tutela o direito das pessoas de se integrarem em famílias 

reconstituídas, em nome do direito personalíssimo da felicidade, direito esse de 

reconstruir a família com a união dos filhos do casal, e os filhos deste. Laços de 

afeto que se atrelam nascendo na madrasta e no padrasto as figuras da mãe e pai 

sócios afetivos, e também dos irmãos sócios afetivos. Essa família, que se encaixa 

como as pedras de um mosaico, tem como liame o amor que aquece o ninho e 

possibilita uma nova forma de família. Diante de tal existência, nasce entre os 

integrantes o direito a assistência material e imaterial, possibilitando de tal forma as 

condições necessárias para o desenvolvimento físico psíquico destes. Por fim, a 

família reconstituída, sob o olhar da dignidade humana, tem por finalidade acolher 

seus membros e nutri-los com afeto, firmando laços de amor que asseguram o 

desenvolvimento destes, sob a proteção do direito. 
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