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RESUMO 

 
O artigo tem como foco o aprofundamento sobre um tema que gera bastante 
discussão por não haver legislação específica a respeito, trata-se da 
multiparentalidade e os reflexos no Direito Sucessório. O objetivo é esclarecer quais 
são os efeitos jurídicos da multiparentalidade no direito sucessório, questões como o 
direito à herança e também questões alimentícias. A presente pesquisa terá como 
base, doutrinas, entendimentos jurisprudenciais, artigos, e julgados, com ênfase no 
método hipotético-dedutivo. Ainda, nos últimos anos, o conceito de “família” se 
tornou muito abrangente, até mesmo surgindo discussão sobre “quem é pai e mãe? 
É quem cria ou quem deu a luz?”, o que influencia diretamente no direito sucessório, 
pois altera aquilo que era considerado como “padrão”, ou seja, os laços sanguíneos, 
desta maneira, surgindo os laços afetivos, que são tão importantes quanto. O 
resguardo da multiparentalidade na legislação brasileira perpassa sua natureza 
jurídica, bem como que, na ausência de legislação, que os Tribunais Superiores 
atuem para dar a devida atenção a fim de resolver as lides que surgirão cada vez 
mais com o novo conceito de família. 

 
Palavras-chave: Efeitos Jurídicos. Filiação Biológica. Filiação Socioafetiva. 
 
 

MULTIPARENTALITY AND THE REFLEXES IN SUCCESSION LAW  
 
ABSTRACT 

 
The article focuses on the deepening of a theme that generates a lot of discussion 
because there is no specific legislation about it; it is about multiparentality and the 
reflexes in Succession Law. The objective is to clarify what are the legal effects of 
multiparentality in succession law, issues such as the right to inheritance and also 
alimony. This research will be based on doctrines, jurisprudential understandings, 
articles and judgments, with emphasis on the hypothetical-deductive method. Still, in 
recent years, the concept of "family" has become very comprehensive, even giving rise 
to discussion about "who are father and mother? Is it who take care or who gave 
birth?", which directly influences the law of succession, because it alters what was 
considered the "pattern", that is, the blood ties, in this way, the affective ties, which are 
as important, emerge. The protection of multiparentality in Brazilian legislation 
pervades its legal nature, as well as that, in the absence of legislation, the Superior 
Courts act to give due attention in order to solve the struggles that will increasingly arise 
with the new concept of family. 

 
Keywords: Biological Filiation. Legal Effects. Social Affiliation.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A família sofreu grandes modificações com o decorrer dos anos. No início, 

era comum haver a necessidade de casar para ter filhos, quando o assunto era 

família, logo se pensava: pai, mãe, filhos, todos juntos, morando sob o mesmo teto. 

No decorrer da evolução da sociedade, e também da legislação, como a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, tal ideia 

sobre a conveniência de haver um matrimônio para ser considerado família foi se 

tornando ultrapassada, pois surgia o reconhecimento pelos vínculos afetivos, 

descomplicando a ideia de ter filhos fora do casamento, bem como facilitando a 

adoção. 

Neste momento, com o surgimento de novas formas familiares, que não tem a 

célula pai, mãe e filhos, também começam a surgir novos conflitos, como no caso, a 

multiparentalidade. Casos em que um filho foi criado como se fosse biológico por 

anos, por ambos os pais, acaba descobrindo que na verdade é filho de outro pai, 

porém, já existe um vínculo de afeto muito grande entre as partes. Tal fruto teria o 

direito de receber as heranças tanto do pai socioafetivo quanto do pai biológico? 

Como não há legislação específica a respeito da multiparentalidade, os 

Tribunais começaram a analisar os casos, onde seu reconhecimento era aceito em 

alguns. No ano de 2016, o tema de Repercussão Geral 622 foi então discutido pelo 

Supremo Tribunal Federal, e decidido pelo reconhecimento da multiparentalidade. 

Com tal reconhecimento, além de fatores sucessórios, foi necessário observar 

questões como os alimentos, com o intuito de definir quem terá a obrigatoriedade de 

pagar a pensão alimentícia? O artigo terá o intuito de esclarecer tais questões, bem 

como enfatizar a necessidade dos Tribunais julgarem os casos com a devida 

atenção para preservar o melhor interesse do menor. 

 

 

2. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 

O termo “família” tornou-se muito abrangente nos últimos anos, passando a 

levar em consideração de que laços afetivos se equiparam a laços sanguíneos. 

Deve-se entender como uma construção cultural, onde se molda de acordo com a 



8 
 

evolução da sociedade, fazendo com que haja modificações nos entendimentos 

jurisprudenciais, doutrinas, e legislação acerca do tema. 

Para tal, Maria Berenice Dias (2016, p. 21) esclarece que: 

 

A lei, como vem sempre depois do fato e procura congelar a realidade, tem 
um viés conservador. Mas a realidade se modifica, o que necessariamente 
acaba se refletindo na lei. Por isso a família juridicamente regulada nunca 
consegue corresponder à família natural, que preexiste ao Estado e está 
acima do direito. A família é uma construção cultural. Dispõe de 
estruturação psíquica, na qual todos ocupam um lugar, possuem uma 
função - lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos -, sem, entretanto, 
estarem necessariamente ligados biologicamente. 

 

Assim, fica evidente que com a grande evolução cultural do significado de 

“família”, bem como as mudanças sociais que culminaram em novas constituições 

familiares, houve necessidade de realizar alterações legislativas para acompanhar e 

proteger os direitos de todos, passando a considerar vínculos de afetividade, não 

tendo a necessidade de vínculos biológicos para definição do termo. 

Seguindo a linha de raciocínio, Rolf Madaleno (2018, p. 102): 

 

A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, 
biológica, institucional vista como unidade de produção e de reprodução 
cedeu lugar para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou 
homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade 
e de caráter instrumental. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro passou a considerar família não somente 

aqueles que possuem vínculo sanguíneo, mas também, passou a levar em conta os 

laços afetivos, como por exemplo, casais com filhos advindos de outros 

relacionamentos, resolvem assim construir, uma relação, e formam uma união 

estável, passam a considerar as crianças como seus descendentes através da 

afetividade, bem como a união entre pessoas do mesmo sexo que desejam adotar 

uma criança. 

 

 

2.1. ORIGEM DO TERMO FAMÍLIA 

 

Desde os primórdios da civilização, com as primeiras formações da 

sociedade, momento em que o ser humano começou a se relacionar em muitos dos 
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casos, apenas por procriação, sem um vínculo de afeto, já se formavam famílias, 

grande parte formadas apenas por “mãe e filho”, girava somente ao redor da mulher, 

tendo até mesmo o pai desconhecido. Os homens tinham várias mulheres, relações 

sexuais aconteciam entre todos os integrantes da tribo os quais pertenciam, a 

poligamia, e o adultério eram considerados algo natural.  

Com o passar do tempo, foi-se evoluindo e passando a ter um chefe em cada 

família. Já nesta época, começava a existir uma relação estável, e duradoura 

havendo vínculos afetivos. 

No tocante às sucessões, a mulher não tinha direito em possuir bens, estes 

que eram administrados, e de posse do chefe de família, neste caso, o homem. 

Conforme salienta WALT (2002): preliminarmente, o patrimônio era pertencente à 

família, mas administrado pelo pai. Após algum período de evolução do direito 

romano, com o surgimento dos patrimônios individuais, estes passaram a ser 

administrados por pessoas que estavam ainda ligadas e supervisionadas pelo pai. 

Após a mudança para o poder familiar, as mulheres começaram a ter mais 

direitos dentro do contexto “família”, bem como oportunidades de trabalhar, 

começando a alterar a ideia de a mulher ser dependente economicamente do 

homem.  

Com relação ao patriarcado presente na época, Maria Berenice Dias pontua 

(2016, p. 754): 

 

Como se trata de um termo que guarda resquícios de uma sociedade 
patriarcal, o movimento feminista reagiu e o tratamento legal isonômico dos 
filhos impuseram a mudança. Daí: poder familiar. 

 

Ao iniciar a era Canônica, marcada pelo Cristianismo, a família passou a 

seguir as regras impostas pela Igreja Católica, movidas pela fé, para o casamento, 

era necessária a vontade de ambos os nubentes. 

Quanto ao matrimônio, Álvaro Villaça Azevedo pondera (2019, p. 56): 

 

Depois de oferecer o conceito de matrimônio canônico de Knecht, segundo 
o qual é aquele a união legal de um homem e uma mulher, elevada por 
Cristo a Sacramento, para a comunhão de vida recíproca e perpétua, não 
só espiritual, mas também corporal. 
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O casamento não podia ser desfeito, somente caso uma das partes viesse a 

falecer. Neste momento, o adultério, como exemplo, começou a ser abominado, pois 

não era permitido para a Igreja.  

Dentre as evoluções temporais, a família foi se estabelecendo como o pilar da 

sociedade, e com a criação do Código Civil de 1916, era perceptível a ligação do 

Direito Canônico com a respectiva legislação. 

 

 

2.2. BREVE HISTÓRICO COM O CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

Quando o assunto era família, o Código Civil de 1916 ditava poucas aberturas 

com relação ao tema. Basicamente, para constituir família, era necessário o 

casamento, tendo como base o patriarcalismo, onde o marido era o chefe de acordo 

com o art. 233 da Lei 3.071/1916, incumbindo-lhe várias competências pelo “cargo” 

que possuía. Para a mulher, de acordo com o art. 240 da mesma Lei, restava o título 

de companheira, auxiliar do chefe da família. 

Para Rolf Madaleno (2018, p. 81): 

 

Ao tempo do Código Civil de 1916 até o advento da Carta Política de 1988, 
a família brasileira era eminentemente matrimonializada, só existindo legal e 
socialmente quando oriunda do casamento válido e eficaz, sendo que 
qualquer outro arranjo familiar existente era socialmente marginalizado e 
quando um homem e uma mulher constituíssem um concubinato, 
equivalente à atual união estável, seus eventuais e escassos efeitos 
jurídicos teriam de ser examinados no âmbito do Direito das Obrigações, 
pois eram entidades comparadas às sociedades de fato. 

 

É importante salientar que a família baseava-se na conservação do 

casamento e na reprodução, impedindo até mesmo sua dissolução. Com relação 

aos filhos, havia nítida distinção entre os adotivos e os biológicos, legítimos e 

ilegítimos em vários artigos do Código Civil de 1916, tudo com o anseio de preservar 

o casamento, havendo inclusive grande discriminação com aqueles que possuíam 

filhos fora do matrimônio. 

Para tal, Maria Berenice Dias (2016, p. 25): 

 

[...] Em sua versão original, trazia estreita e discriminatória visão da família, 
limitando-a ao casamento. Impedia sua dissolução, fazia distinções entre 
seus membros e trazia qualificações discriminatórias às pessoas unidas 
sem casamento e aos filhos havidos dessas relações. As referências feitas 
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aos vínculos extramatrimoniais e aos filhos ilegítimos eram punitivas e 
serviam exclusivamente para excluir direitos, na vã tentativa da preservação 
da família constituída pelo casamento. 

 

Com o passar dos anos, foi havendo uma grande evolução nas famílias, 

havendo a necessidade do ordenamento jurídico brasileiro se adequar ao que era 

necessário, para tal, no ano de 1962, surge o Estatuto da Mulher Casada. DIAS, 

(2016) diz que tal estatuto veio a trazer de volta a autonomia da esposa em 

administrar bens que lhe pertenciam por direito, ou que eram frutos de suas 

atividades laborais. 

A partir de tamanhas evoluções que passou a família, bem como o 

acompanhamento por parte da legislação brasileira para blindar os direitos de todos, 

trazendo igualdade e fazendo com que não haja distinção entre homem e mulher 

dentro de uma administração familiar, tornando-se comum em muitos casos em que 

a casa é chefiada pela esposa, e não pelo marido. 

 

 

2.3. MUDANÇAS NA FAMÍLIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 E 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 

1988, veio à tona uma enorme alteração na concepção da família, pois trouxe junto 

a igualdade entre homem e mulher, onde ambos possuem os mesmos direitos e 

deveres, sem distinção pelo sexo. O art. 226 da Constituição Federal de 1988 

conceitua família como: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 
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§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

  

Vínculos afetivos passaram a serem levados em consideração, tendo sempre 

como pilar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Tal dispositivo acabou com 

a ideia de que a família era limitada ao matrimônio, ou seja, independentemente de 

como é formada, deve possuir a proteção do Estado através da garantia 

Constitucional, além de resguardar maneiras de haver a dissolução do casamento, o 

que com o Código Civil de 1916, não era possível. 

Seguindo a ideia, Carlos Alberto Gonçalves (2015, p. 32-33) discorre sobre a 

família baseada também no afeto: 

 

Ao passo que o moderno enfoque pelo qual é identificada tem indicado 
novos elementos que compõem as relações familiares, destacando-se os 
vínculos afetivos que norteiam a sua formação. Nessa linha, a família 
socioafetiva vem sendo priorizada em nossa doutrina e jurisprudência. 

  

A partir de então, com a Constituição Federal de 1988, passa a haver 

resguardo para as famílias socioafetivas no Brasil, haja vista tamanha proporção e 

acabava por se tornar cada vez mais comum já naquela época, excluindo qualquer 

distinção dentro do direito sucessório entre os vínculos sanguíneos e socioafetivos, 

levando em consideração o lado sentimental das partes, não importando mais, se o 

filho era fruto de uma relação matrimonial ou de pais solteiros que apenas optaram 

em ter um sucessor. 

 

 

3. FILIAÇÃO BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA 

 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 227, § 6º, bem como o Código Civil 

de 2002, artigo 1.596, não alteraram o entendimento que não deveria haver 

distinção entre os filhos, sendo biológicos ou não, frutos de uma relação matrimonial 

ou não, seguindo os respectivos termos: “Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 

RODRIGUES (2004) pondera que, é claro que há diferença entre um filho 

advindo de um matrimônio, biológico, de um adotivo, porém, a legislação brasileira 
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considera todos como iguais, impossibilitando inclusive direitos diferentes e 

discriminatórios baseando-se na filiação, ou seja, independentemente do vínculo, 

serão tratados com igualdade. 

A partir de então, com a evolução natural das famílias, de acordo com DIAS 

(2016, p. 640), houve o chamado “rompimento do princípio da origem biológica dos 

vínculos de parentalidade através de alguns fenômenos”.  

Maria Berenice Dias (2016, p. 640) esclarece que: 

 

No momento em que se admitiram entidades familiares não constituídas 
pelo matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade como elemento 
constitutivo da família. Essa mudança de paradigma não se limitou ao 
âmbito das relações familiares. Refletiu-se também nas relações de filiação. 
Com isso o estado de filiação desligou-se da verdade genética, 
relativizando-se o papel fundador da origem biológica. 

 

Ainda, acerca do outro acontecimento, Maria Berenice Dias (2016, p. 641) 

elucida:  

 

Outro acontecimento que produziu reflexos significativos nos vínculos 
parentais foi o avanço científico, que culminou com a descoberta dos 
marcadores genéticos. A possibilidade de identificar a filiação biológica por 
meio de singelo exame do DNA desencadeou verdadeira corrida ao 
Judiciário, na busca da "verdade real".  

  

Ademais, com o avanço da tecnologia, formas alternativas de ter um filho foi 

surgindo, como por exemplo, a reprodução assistida, onde não há necessidade de 

uma relação sexual entre os pais da criança, somente com o material genético já é 

possível implementar o óvulo fecundado no útero da mulher, onde pessoas 

anônimas doam seus gametas para poder satisfazer o tão sonhado desejo de 

algumas pessoas terem seus porvindouros.  

DIAS (2016) pondera que com os surgimentos das tecnologias capazes de 

realizar, como exemplo já citado acima, a reprodução assistida, fez com que alguns 

questionamentos como “quem é pai e mãe? É quem cria ou quem deu a luz?” 

fossem esclarecidos. Pai (ou mãe), é aquele que cria, distinguindo com genitor, que 

é aquele que gera. Pode-se dizer que são figuras distintas nos casos onde ocorre 

esse fato. 

Maria Helena Diniz (2015, p. 491) reitera o vínculo entre pais e filhos como 

sendo uma relação baseada no afeto: 
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Filiação é o vínculo existente entre pais e filhos. Vem a ser a relação de 
parentesco consanguínea em linha reta de primeiro grau entre uma pessoa 
e aqueles que lhe deram a vida, podendo ainda (CC, arts 1593 a 1597 e 
1618 e seguintes) ser uma relação socioafetiva entre pai adotivo ou 
institucional e filho adotivo ou socioafetivo ou advindo de inseminação 
heteróloga.”. 

 

Fica claro que ao definir “filiação”, a jurista considerou não somente os laços 

biológicos, como também os laços socioafetivos, ambos equiparados. Levando em 

consideração os vínculos afetivos, há inúmeros julgados dos Tribunais nesse 

sentido, como o caso do Tribunal de Justiça da Bahia:  

 

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE 
ADOÇÃO. MENOR SOB A GUARDA E PROTEÇÃO DOS AUTORES 
DESDE TENRA IDADE. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA 
ADOTIVA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os princípios 
da proteção integral e do melhor interesse da criança, aliados à existência 
de vínculo sócio-afetivo, sobrepõe-se às exigências legais para o 
procedimento da adoção, devendo nortear as decisões judiciais. 
Encontrando-se a menor sob a guarda e proteção dos adotantes 
desde tenra idade, reconhecendo-os como pais e demonstrando, com 
isso, o forte vínculo de afetividade estabelecido, deve ser mantida a 
sentença que deferiu a adoção. Privar a adotanda do convívio da família 
em que se encontra integrada e emocionalmente adaptada, obrigando-a a 
conviver e nutrir laços com a mãe biológica causaria sofrimento e 
ofenderia o princípio do melhor interesse da criança. (Classe: 
Apelação,Número do Processo: 0003455-39.2005.8.05.0274, Relator (a): 
Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 
08/09/2016) 
(TJ-BA - APL: 00034553920058050274, Relator: Edmilson Jatahy 
Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016). 
Grifos nossos. 

 

No presente caso, o relator Desembargador Jatahy Júnior julgou como 

improcedente o Recurso de Apelação interposto pela parte que teve a sentença 

desfavorável ao seu favor, sob os fundamentos de que a Apelante deixou sua filha 

sob os cuidados dos Apelados, e estes, desde então, mantiveram a guarda da 

criança, prestando todas as assistências necessárias. Além do mais, a criança 

declarou que não desejava deixar a família socioafetiva, pois se sente bem com 

aqueles que lhe acolheram e zelaram por seu bem-estar, desta maneira, sendo 

respeitado o princípio do melhor interesse da criança, e caso a parte contrária 

conseguisse a guarda, essa menor passaria por grande desgaste emocional, pois 

conviveu durante toda sua vida com os adotantes, deixando clara a relação de afeto 

existente entre as partes. Diante dos fatos, a Apelação foi negada, sendo mantida a 

sentença. 
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Também, há casos onde fica comprovada a inexistência de vínculo afetivo 

entre a criança e a outra parte, assim como versa o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: 

 

APELAÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PROVA DE ERRO E 
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. PROCEDÊNCIA. Autor/apelante 
que registrou o filho concebido e nascido durante a união estável que 
manteve com a genitora. Situação em que vigorava contra o 
autor/apelante a presunção do pater is est. Comprovada a inexistência de 
vínculo biológico, por exame de DNA. Também restou comprovado o 
erro na manifestação de vontade do autor/apelado ao efetuar o 
registro, aliás, a própria genitora também se disse em estado de erro, 
pois pensava que o autor era o pai do filho. Comprovada a inexistência 
de vinculação socioafetiva, na medida em que a parte apelada, desde o 
início do processo, concorda com o pleito negatório e informa que já está 
tomando providências para demandar o pai biológico. Hipótese de 
julgamento de procedência da ação negatória de paternidade. DERAM 
PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70075549113, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 
12/04/2018). 
(TJ-RS - AC: 70075549113 RS, Relator: Rui Portanova, Data de 
Julgamento: 12/04/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 17/04/2018) Grifos nossos. 

 

Neste caso, o relator Desembargador Rui Portanova, levou em consideração 

alguns fatos que foram cruciais para dar provimento à Apelação, dentre eles o fato 

da inexistência de afeto entre o Apelante (Autor) e o Apelado (Réu), tendo em vista 

que apesar da criança frequentar a residência do Autor, o motivo seria para “brincar” 

com alguns amigos que moram naquela rua, justificativa essa confirmada inclusive 

pelo Apelado, e ainda, nos dias em que vai à casa do Autor, dorme na casa da avó 

ou tia materna, além da própria parte Ré ter concordado com o pedido negatório de 

paternidade. 

Os tribunais devem levar em consideração o melhor interesse da criança, e, 

neste momento, poderá ocorrer uma forte ligação com a criança entre o pai biológico 

e também com o pai socioafetivo, neste momento vem a surgir o fenômeno da 

multiparentalidade. 

 

 

4. MULTIPARENTALIDADE E OS REFLEXOS NO DIREITO SUCESSÓRIO 

 

Com a eminente evolução das famílias, onde o divórcio se tornou algo muito 

comum, é normal que as pessoas se relacionem e possuam filhos com mais de um 
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companheiro ou companheira, muitos inclusive optam por não ter um vínculo 

matrimonial com a pessoa, mas decidem ter um herdeiro. Levando isso em 

consideração, aqueles que possuem filhos advindos de relações anteriores e 

acabam juntando com outra pessoa com quem desejam manter uma relação estável 

e possivelmente duradoura, passam a cuidar, amar e respeitar os filhos do 

companheiro como se fossem também de filhos biológicos, representando a figura 

paterna e materna, afinal, está explícito que a Jurisprudência tem levado em 

consideração o afeto, onde tais laços podem vir a sobrepor até mesmo os vínculos 

biológicos. 

Maria Berenice Dias destaca que (2016, p. 656): 

 

Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar a presença do 
vínculo de filiação com mais de duas pessoas. A pluriparentalidade é 
reconhecida sob o prisma da visão do filho, que passa a ter dois ou mais 
novos vínculos familiares. Coexistindo vínculos parentais afetivos e 
biológicos, mais do que apenas um direito, é uma obrigação constitucional 
reconhecê-los, na medida em que preserva direitos fundamentais de todos 
os envolvidos, sobretudo o direito à afetividade. 

 

Neste sentido, segundo FACHIN (2003, pp. 255-256, apud CASSETTARI, 

p.113): “a verdade biológica pode não expressar a verdadeira paternidade, em que 

se cogita a verdade socioafetiva, sem exclusão da dimensão biológica da filiação.” 

DIAS (2016) pondera que o reconhecimento de múltiplos vínculos parentais 

está cada vez mais corriqueiro nas doutrinas e jurisprudências, desta maneira, 

torna-se possível o duplo registro parental. Tal possibilidade é chamada de 

multiparentalidade. 

Pode-se dizer que tal fenômeno passou por três momentos: no primeiro, era 

impossível haver dois pais ou duas mães no universo jurídico; no segundo, houve 

uma excessiva valorização da socioafetividade; no terceiro, pôde reconhecer tanto 

o vínculo biológico quanto o vínculo socioafetivo, desta maneira, estabelecendo os 

padrões da multiparentalidade. CASSETTARI (2017) define como a “coexistência 

da filiação socioafetiva com a biológica”, ou seja, deve haver igualdade entre a 

filiação biológica e a filiação socioafetiva. 

Diante de tal entendimento, Maria Luiza Medeiros Lima Barboza (2019, p. 

43-44) complementa que: 
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Reconhecer a multiparentalidade é afastar a discussão de prevalência de 
um sobre o outro, vez que, conforme já demonstrado, a pessoa possui o 
direito de reconhecer a sua origem biológica sem a necessidade de negar o 
afeto que vivenciou com outra pessoa que de fato lhe nutriu todo o amor e 
cuidado. 

 

Ainda, de acordo com GONÇALVES (2015, pp. 314-315, apud SILVA, 2018, 

p.115): 

 

[...] na doutrina existem possibilidades de aceitação do reconhecimento da 
dupla parentalidade ou multiparentalidade. Em contrapartida, surgiram 
algumas decisões que afasta a escolha entre o vínculo biológico e o 
socioafetivo, admitindo a hipótese de a pessoa poder ter dois pais ou duas 
mães em seu registro civil. 

 

No ano de 2009, entrou em vigor a Lei 11.924, que autoriza o enteado ou 

enteada a constar o nome do padrasto ou madrasta no registro, conforme dita MELO 

(2017) surge a viabilidade de constar o nome do padrasto ou madrasta na certidão 

de nascimento, desta maneira, sacramentando a possibilidade de haver uma filiação 

socioafetiva, juntamente com uma biológica. 

Com o aumento de casos conflituosos relacionados à multiparentalidade, e 

com a falta de legislação específica a respeito, os Tribunais não tinham um 

entendimento pacificado sobre o caso, o que acabava gerando grande discussão e 

divergências, havendo decisões opostas em até mesmo casos parecidos, mesmo 

com o fato de que a multiparentalidade seria uma alternativa às soluções de conflitos 

judiciais existentes nesse sentido. 

Em 2016, através da Repercussão Geral 622, Recurso Extraordinário 

898.060, o Supremo Tribunal Federal decidiu e fixou a tese que: “A paternidade 

socioafetiva, declarada, ou não em registro público, não impede o reconhecimento 

do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos 

jurídicos próprios.” (STF - RE 898060, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 

em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

No presente caso, o pedido originário era para que assumisse o pai biológico 

e afastasse o pai afetivo, porém, tornou-se algo infactível, tendo em vista que já 

havia um vínculo de afeto por ambos os pais. Após tal Repercussão Geral, ficou 

claro o entendimento pelo STF no que se refere à possibilidade de haver o 

reconhecimento da multiparentalidade, levando em consideração tanto o vínculo 
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afetivo, quanto o biológico, devendo sempre respeitar o interesse do descendente. 

Apesar de não haver legislação específica, tal entendimento passou a ser adotado 

pelo poder Judiciário em todo o território nacional, baseando-se também no princípio 

da dignidade humana. 

Neste sentido, após a tese fixada pelo Supremo, Tribunais de todo o país 

começaram a adotar o entendimento pacificado, como no caso do Tribunal de 

Justiça de São Paulo:  

 

RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. MULTIPARENTALIDADE. 
Procedência do pleito. Paternidade socioafetiva que não obsta o 
reconhecimento concomitante do vínculo de filiação baseado na 
origem biológica. Tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 898.060, 
com repercussão geral. Aplicação dos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável, pautando-se o julgador pelos 
melhores interesses da criança. Ascendência biológica comprovada por 
exame de DNA. Declaração de paternidade que se coaduna com os 
interesses da menor, possibilitando a formação do laço afetivo com o pai 
biológico e a família paterna, que poderá auxiliar no seu desenvolvimento, 
inclusive mediante prestação alimentar, sem descurar do vínculo 
estabelecido com o padrasto. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 
Sentença mantida. Recurso desprovido. 
(TJ-SP - AC: 10125768220178260011 SP 1012576-82.2017.8.26.0011, 
Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 18/02/2014, 10ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2019) Grifos nossos. 

 

Analisando o caso julgado, o relator Desembargador J.B. Paula Lima levou 

em consideração o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no 

sentido de haver a possibilidade da multiparentalidade, tendo em vista o pilar do 

respectivo caso que é o melhor interesse da menor, onde será possível manter laços 

afetivos com o pai biológico e também com o seu padrasto, que é o pai afetivo. 

Mesmo com todos os casos e entendimentos, o tema deve ser julgado com 

cautela, pois além de tudo, está em jogo o lado psicológico da criança ou 

adolescente, onde qualquer decisão desfavorável ao interesse individual pode vir a 

causar graves problemas, que em muitos casos são irreversíveis. 

A partir do momento em que a multiparentalidade é reconhecida em um caso 

concreto, muitos fatores entram em jogo, dentre eles, as sucessões, que seguirão os 

mesmos padrões de uma família constituída por um pai, uma mãe e um filho, logo, 

no caso da multiparentalidade, onde tanto os pais socioafetivos quanto os biológicos 

passam a ter responsabilidade sobre o herdeiro, o filho terá direito a receber a 

herança de ambos os pais, tanto os biológicos quanto os socioafetivos, 

resguardando os direitos, e interesses da criança ou adolescente, onde 
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possivelmente haja uma convivência com ambos os pais e mães. Mister ressaltar 

que a herança é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXX da 

Constituição Federal. 

Ainda, seguindo o artigo 229 da Constituição Federal, tanto os pais quanto os 

filhos têm as respectivas responsabilidades: “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade”. 

É importante lembrar que os Tribunais devem fazer uma análise minuciosa de 

cada caso concreto, para evitar possíveis tentativas de um registro multiparental do 

filho com o mero interesse patrimonial. Para tal, há o seguinte entendimento do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA DO PAI REGISTRAL. INTERESSE EXCLUSIVAMENTE 
PATRIMONIAL DAS AUTORAS. 1. É preciso ter em mira que a família é 
protegida de forma especial pelo Estado por ser a própria base da 
sociedade, cuidando o Estado para que, dentro dela, as pessoas se 
mantenham protegidas na sua dignidade, recebendo as primeiras e mais 
importantes noções de vida social e também os preceitos morais que devem 
nortear as suas vidas. 2. É improcedente a ação de investigação de 
paternidade quando as autoras sempre souberam que o pai registral não 
era o pai biológico delas e sempre foram tratadas como filhas, restando 
consolidada a relação jurídica de paternidade socioafetiva por mais de 
quarenta anos, tanto que somente providenciaram na ação investigatória 
poucos dias após a morte do pai biológico, com o claro e exclusivo 
propósito de obterem uma herança. 3. Parece claro que, para as autoras, se 
o seu pai biológico de nada valeu enquanto vivo, talvez lhes possa servir 
depois de morto, nem que, para isso, precisem desconsiderar a figura 
daquele que foi sempre o verdadeiro pai delas, agora já falecido, mas foi 
quem lhes deu o nome e o sustento, isto é, o amparo material e moral, bem 
como o suporte afetivo, nos seus primeiros e mais importantes anos de 
vida, e cujo nome já carregam ao longo de aproximadamente quarenta 
anos. 4. Se as autoras vislumbram apenas a sua vantagem econômica em 
decorrência da possível herança, mas em detrimento da memória de seu 
pai registral e se, enfim, são esses os valores cultuados pelas autoras, não 
podem ser os valores que a sociedade e o Estado devem tutelar. Recurso 
desprovido.  
(TJ-RS - AC: 70060592045 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, Data de Julgamento: 27/08/2014, Sétima Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2014) 

 

No presente caso, o relator Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves negou provimento ao Recurso, tendo em vista que as autoras requeriam o 

reconhecimento da paternidade biológica, onde já tinham seus pais socioafetivos, 

tendo apenas interesse em receber uma possível herança de seu pai biológico, que 

havia falecido. Nunca houve uma relação afetiva entre os parentes consanguíneos, 
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ficando explícito à vontade em apenas receber os bens do de cujos. Desta forma, é 

lúcido que o principal fator a ser considerado nos respectivos casos, é o afeto. 

Ainda, também pode ocorrer o inverso, o filho falece, não possui 

descendentes e nem cônjuge, somente os ascendentes. Neste caso, ambos os pais 

biológicos e socioafetivos terão direito aos bens do filho, caso haja. CASSETTARI 

(2017, p. 155) entende que: “Acreditamos que nesse caso a divisão igualitária se 

impõe, devendo a lei ser flexibilizada em razão do caso específico, já que as regras 

sucessórias não estavam preparadas para a multiparentalidade”. 

Já Anderson Schreiber e Rolf Madaleno contestam o que pode ocorrer: “[...] 

caso o filho venha a falecer antes dos múltiplos pais, sem deixar descendentes? A 

mãe recebe metade e cada pai recebe um quarto da herança ou – caminho que nos 

parece mais adequado – se divide a herança igualmente entre os três (ou mais) 

pais?”. 

Acerca do exposto, na ausência de legislação específica sobre a 

multiparentalidade, os Tribunais deverão estudar, e julgar cada caso para que não 

haja favorecimento para alguma das partes dentro das sucessões. 

 

 

4.1. QUESTÕES ALIMENTÍCIAS 

  

Os dependentes deverão estar sempre amparados com relação aos 

alimentos, portanto, a responsabilidade é tanto do pai biológico quanto do pai 

socioafetivo, bem como dos filhos em relação aos pais, pois há uma reciprocidade, 

assim como visa o artigo 1.696 do Código Civil, que dita: “O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.”. 

Neste sentido, Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues 

(2013, p.30 apud FONSECA, 2019, p. 28) elucidam: 

 

Portanto, com o estabelecimento do múltiplo vínculo parental, serão 
emanados todos os efeitos de filiação e de parentesco com a família 
estendida, pois, independente da forma como esse vínculo é estabelecido, 
sua eficácia é exatamente igual, principalmente porque irradia do princípio 
da solidariedade, de modo que instrumentaliza a impossibilidade de 
diferença entre suas consequências. 

 
Ainda, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
CUMULADA COM ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A 
GENITORA E O PAI SOCIOAFETIVO. PROVA PERICIAL (EXAME DE 
DNA). PATERNIDADE BIOLÓGICA DO AUTOR COMPROVADA. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAGISTRADO QUE ENTENDEU 
PELA PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSO 
DO DEMANDANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 
MULTIPARENTALIDADE. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO NESTE 
GRAU DE JURISDIÇÃO DA DUPLA PARENTALIDADE. DETERMINAÇÃO 
DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL PARA CONSTAR O NOME DO 
PAI BIOLÓGICO COM A MANUTENÇÃO DO PAI SOCIOAFETIVO. 
VÍNCULO SOCIOAFETIVO QUE NÃO EXCLUI O BIOLÓGICO. 
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE AMBOS. PREVALÊNCIA 
INTERESSE DA CRIANÇA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO 
GERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A PEDIDO DO AUTOR. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. "A paternidade responsável, enunciada 
expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da 
dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no 
espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação 
afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência 
biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo 
quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico 
de ambos" (STF, RE n. 898.060/SP. Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.9.2016). 
(TJ-SC - AC: 03026749320158240037 Joaçaba 0302674-
93.2015.8.24.0037, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 17/04/2018, 
Terceira Câmara de Direito Civil) 

 

No respectivo caso, o relator Desembargador Saul Steil deu provimento ao 

Recurso interposto pelo requerente, onde o requerimento era que fosse reconhecida 

a paternidade sociológica com o menor, juntamente com o pagamento de alimentos, 

tendo em vista que havia exame de DNA comprovando a paternidade biológica, 

onde este solicitava a inclusão no registro de nascimento da criança ante à 

existência da paternidade socioafetiva. O voto foi para que fosse mantida a dupla 

parentalidade, sem haver a necessidade de excluir o pai afetivo, ou o pai biológico, 

desta maneira foi decidido que deveriam constar os dados do pai biológico, e 

também do pai socioafetivo no registro de nascimento do menor, para que este 

pudesse gozar dos direitos de receber os alimentos, que foram fixados em 30% do 

salário mínimo, atendendo pedido da inicial. 

Para complementar, o art. 1.698 do Código Civil esclarece os casos em que 

há obrigação de mais de uma pessoa pagar os alimentos: “[...]sendo várias as 

pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos 

respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser 

chamadas a integrar a lide.” 

De acordo com Schimitt e Augusto (2013, apud SANTOS, 2014): 
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Na tripla filiação multiparental o menor necessitado poderá requerer 
alimentos de qualquer um dos pais, atendendo o princípio do melhor 
interesse da criança, presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Resta claro que a possibilidade de uma tripla filiação teria muito mais 
condições de contribuir para o adequado desenvolvimento do menor. Nos 
casos onde os magistrados decidissem por reconhecer a tripla filiação, 
sempre haverá a prévia relação familiar de fato, restando apenas 
reconhecer uma regulamentação de direito. 

 

Fica evidente que, com o reconhecimento da multiparentalidade, a 

responsabilidade de alimentos sobre os filhos passa a ser de ambos os pais, tanto 

os biológicos, quanto os socioafetivos, vale ressaltar que existe uma reciprocidade 

sobre os alimentos, ou seja, pode ser que os filhos também possuam tal 

responsabilidade sobre os pais. Isto é óbvio, levando muitos fatores em 

consideração, dentre eles, o local onde a criança reside, tendo em vista que o pai 

presente nesta situação já arcaria com alguns gastos de seu filho, então, o pai que 

não mora junto poderia ser o responsável pelo pagamento dos alimentos. 

Para a aplicação nos casos concretos, como não há legislação específica, 

deve ser utilizado aquela acerca dos alimentos prevista no Código Civil, como 

alguns artigos já citados acima, pois estes trazem um entendimento igualitário, e 

possível de ser aplicado nos casos de conflitos decorrentes do reconhecimento da 

multiparentalidade, atendendo sempre aos melhores interesses da criança. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo elucidou quais são os reflexos da multiparentalidade no 

tocante ao Direito Sucessório, abordando também questões envolvendo os 

alimentos. 

Para tal, foi realizado um paralelo com as legislações antigas para chegar até 

a filiação baseada no afeto, que pode ser considerado como o pilar de qualquer 

família. 

Foi esclarecido também que nos casos em que há o reconhecimento da 

multiparentalidade, o filho terá direito a herança de ambas as partes, desde que não 

seja um mero interesse patrimonial com alguma delas, bem como elucidado que 

tanto o pai socioafetivo quanto o biológico possuem responsabilidade sobre os 
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alimentos do menor, devendo ser analisado cada caso específico para que não haja 

uma desigualdade entre os responsáveis, além de esclarecer a reciprocidade e 

possibilidade futura do filho também ser responsável por ambos os pais. 

Por fim, enquanto não há legislação específica sobre o tema, todos os casos 

deverão ser analisados e julgados com a devida atenção, para que não haja 

tentativas de haver o reconhecimento da multiparentalidade por mero interesse 

patrimonial. 
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