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RESUMO 
 

O presente trabalho traz abordagens sobre o tema de família, demonstrando como o 

mesmo se iniciou. O conceito de família que se conhece vem de muitos anos atrás, 
onde a figura masculina era o chefe do poder familiar, e sabemos que com os anos, 
nossa sociedade se adaptou e evoluiu, se fazendo necessária a mudança na norma 

também. Com as transformações sociais a família também passou por mutações e 
criaram-se diversos conceitos diferentes de família, surgindo a necessidade de uma 

previsão legal, como a da multiparentalidade. Assim, demonstram-se como surgiu 
essa necessidade, quais são as formas previstas em lei e quais são os problemas 
enfrentados sobre o tema, visto que, traz diversas discussões, por se tratar de algo 

novo e diferente do conceito de família tradicional. Todas as informações trazidas 
nesse trabalho foram extraídas do conhecimento da jurisprudência, doutrina e 

pesquisa sobre o tema. Para isso, realizou-se pesquisa acerca do tema na 
legislação, sempre trazendo uma conclusão verídica, a fim de atender o objetivo de 
demonstrar os problemas discutidos atualmente, devido às transformações sociais 

que provocam alterações na forma em que as pessoas vivem. 
 
Palavras-chave: Vínculo Afetivo. Parentalidade. Direito de Família.  

 
 

 



 

THE CONTROVING ASPECTS OF MULTIPARENTALITY 

 
ABSTRACT 

 
The present work presents approaches on the family theme, demonstrating how it 
started. The concept of family that is known comes from many years ago, where the 

male figure was the head of the family power, and we know that over the years, our 
society has adapted and evolved, making it necessary to change the norm as well. With 

the social transformations the family also went through mutations and several different 
concepts of family were created, arising the need for a legal forecast, such as that of 
multi-parenting. Thus, it is demonstrated how this need arose, what are the forms 

provided by law and what are the problems faced on the topic, since it brings several 
discussions, as it is something new and different from the traditional family concept. All 

the information brought in this work was extracted from the knowledge of jurisprudence, 
doctrine and research on the subject. For this, research was carried out on the subject 
in the legislation, always bringing a true conclusion, in order to meet the objective of 

demonstrating the problems currently discussed, due to the social transformations that 
cause changes in the way in which people live. 

 
Keywords: Affective Bond. Parenting. Family Right. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A parentalidade é uma forma existente de parentesco, decorrente de laços 

sanguíneos ou afetivos. Com isso, se tem os direitos e deveres das partes na 

relação. Assim, está ligada a função parental que existe do adulto para com os 

filhos, enquanto, a filiação se refere à relação entre pais e filhos, a partir do 

reconhecimento legal dessa relação, sendo esse filho socioafetivo, biológico ou 

adotado. 

Tivemos muitas mudanças com o decorrer dos anos, pois, o direito e a norma 

devem se atualizar conforme ocorrem as transformações na sociedade, a fim de 

acompanhar a evolução e conseguir aplicar na situação atual, para que não se 

mantenha na norma antiga, sem efetivação de fato na sociedade atual, devido à 

criação de novas situações. Com o passar dos tempos, a família mudou, o conceito 

de família e a sua forma teve que se moldar à nova realidade. 

Com a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), passou-se a aceitar o conceito 

de família sem a necessidade da presença de uma figura masculina (pai) e a figura 

feminina (mãe) e seus filhos, pois, sabemos que existem muitos tipos de famílias, 

como por exemplo, uma mãe e seu filho, ou a avó que cria seus netos. 

Com o avanço da jurisprudência, se deu uma atenção à parentalidade 

socioafetiva, que é a baseada no vínculo de afeto e de afinidade entre as pessoas, e 

não somente no vínculo biológico. Dando espaço para as famílias que são formadas 

por pessoas que não tem vínculos consanguíneos. 

Assim, nasceu a necessidade do direito dialogar sobre tal realidade, trazendo 

uma alternativa para esses novos casos, já que não há definições legislativas sobre 

esses casos. Então, com a possibilidade do indivíduo ter mais de um pai ou mais de 

uma mãe no registro de nascimento, tendo mais de um responsável por si, a 

doutrina jurídica nominou tal realidade de multiparentalidade. 

Da mesma forma que o tema possui previsões necessárias para a atualidade, 

traz muitas incertezas e discussões, pois, se sabe que isso apresenta os mesmos 

efeitos jurídicos entre as partes, gerando todo o reconhecimento jurídico e a 

possibilidade de direitos sucessórios, com isso existe uma grande discussão sobre o 

presente e o futuro da multiparentalidade. São esses assuntos que serão abordados 

no presente trabalho com vistas à compreensão de um tema tão profícuo. 
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Para se chegar a essa conclusão, realizou-se pesquisa na legislação 

brasileira, bem como pesquisa jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, sempre 

buscando por meio da leitura, análise e compreensão dos textos jurídicos apreender 

a situação real do tema. 
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2 A PARENTALIDADE 

 

2.1 O CONCEITO DE PARENTALIDADE 
 

O conceito de parentalidade é o conjunto de fatores que rege a relação entre 

pais e filhos. Com isso, existe um vínculo entre essas duas partes, na qual, a parte 

responsável deve garantir a proteção, sobrevivência e o bom desempenho, para 

com seus descendentes. Porém, com o decorrer dos tempos, as figuras que fazem 

parte desse conjunto mudaram, visto que, hoje existe a relação de parentalidade 

entre pessoas, que não necessariamente são dois pais e seus filhos, como por 

exemplo, uma família sem a presença do pai, ou a avó que cria seus netos. 

O Código Civil (BRASIL, 2002) traz a previsão de parentesco, em seu artigo 

1.593, no qual se pode observar que, o Código trouxe a previsão “outra origem”’, o 

que abrange as diversas possibilidades de parentalidade, não apenas a de relação 

consanguínea, reconhecendo assim a socioafetiva também, tal qual, abrange 

diversas relações. 

A parentalidade socioafetiva é aquela relação baseada em um vínculo de 

afeto, afinidade e amor entre as pessoas, e que não possuem vínculo consanguíneo. 

Esse vínculo decorre de uma relação que surgiu entre essas pessoas por outros 

motivos, e não pelo motivo biológico entre eles, como por exemplo, os padrastos e 

madrastas com os filhos de seu companheiro atual. 

Desde o Provimento n.° 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ, 2017) é possível a inclusão do nome dos pais socioafetivos na Certidão de 

Nascimento, sem a necessidade de um procedimento judicial, desde que, o 

responsável legal pela criança concorde, e em caso dessa criança ser maior de 12 

anos, é necessário seu consentimento, gerando assim todos os direitos e deveres 

legais de relação entre pais e filhos. 

Assim, o conceito de parentalidade socioafetiva consolidou-se na 

jurisprudência e na doutrina, pois trouxe o reconhecimento da filiação socioafetiva, 

em detrimento somente da biológica, pois, traz diversos direitos, como por exemplo, 

a igualdade entre o filho biológico e o não biológico, bem como, garante isso como 

um direito da personalidade. 
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2.2 A PARENTALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O conceito de família vem se moldando à realidade no decorrer da história 

brasileira, pois, na antiguidade a sociedade era diferente da atual, e o conceito de 

família também era completamente diferente. 

No direito romano temos diversas diferenças, como por exemplo, a figura 

autêntica da família patriarcal, onde o núcleo da família se dava pelo chefe do poder 

familiar. Essa fase trouxe muitas influências para o direito atual, e por muito tempo, a 

família brasileira tinha como modelo, essa forma patriarcal. 

Após muitos anos, porém, sem muitas mudanças na forma tradicional da 

família, com o Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916), conforme trouxe definição do 

artigo 233, ainda se apresenta a figura de chefe de família, de forma patriarcal, 

sendo este o alicerce da família. O Código Civil de 1916 ainda reconheceu a 

capacidade da mulher, se vê, então, que o Estado ainda não havia apresentado 

mudanças expressivas no conceito de família.  

Sendo que, juridicamente e culturalmente, o conceito de família era muito 

fechado, não tendo espaço para aceitação de algo considerado diferente, porém, 

com os avanços, nos dias de hoje, temos diversas mudanças, pois, ficou mais 

abrangente o conceito de família, até que chegamos à Constituição Federal de 1988, 

a qual trouxe inovações no que concerne ao Direito das Famílias brasileira 

(BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal quebrou um enorme paradigma da família tradicional, 

pois, ao trazer novas previsões o conceito de família, em que considera a união 

estável uma possibilidade de entidade familiar e igualam as mulheres aos homens, 

com os mesmos direitos e deveres, feriu a moral tradicional. 

Portanto, o conceito se adaptou a realidade e trouxe novas previsões, 

atendendo a uma maior necessidade, pois, a mudança é certa, visto que, temos 

novos acontecimentos com o decorrer do tempo e que é necessário que o mundo e 

a norma jurídica se atualizem juntos, para que todos possam ter os mesmos direitos. 
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3 A FILIAÇÃO 

 

3.1 O CONCEITO DE FILIAÇÃO 

 

A filiação é a relação de parentesco entre pessoas, ligando assim uma 

pessoa a aquela que a gerou, ou que lhe recebeu como se tivesse, sendo o vínculo 

que une as pessoas, entre pais e filhos, biológicos ou não, gerando a relação 

existente entre essas pessoas, compreendendo todas as relações. 

O Código Civil, em seu artigo 1.596 traz a previsão de filhos havidos ou não 

no casamento, diante disto, pode-se observar que não se deve haver distinção entre 

os filhos, biológicos ou não, garantindo assim o direito do filho adotado em receber o 

mesmo tratamento que os demais. 

Porém, atualmente, o conceito de filiação é bem mais abrangente e traz 

discussões oriundas das possibilidades que existem hoje em dia, como a 

reprodução assistida, adoção, filiação por afetividade, dentre outros. 

Assim, o conceito de filiação se torna abrangente, de forma que é possível se 

denominar a filiação de várias formas. Nessa linha de raciocínio, Maria Berenice 

Dias (2007, p. 320) menciona sobre estes fatores, dizendo que, atualmente, a 

origem da filiação não seria mais considerável, pois, os avanços que temos 

cientificamente no sentido de manipulação genética, traz diversas opções 

reprodutivas, deixando certa confusão nos vínculos de filiação, fazendo com que a 

reprodução não fosse mais algo natural, submetendo-se a vontade do homem. 

 

3.2 AS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No decorrer do tempo, o instituto da filiação tem sofrido mudanças e tem se 

adequado à realidade forjada pela sociedade. Renato Maia (2008) diz que, a filiação 

biológica/natural é a decorrente do vínculo consanguíneo, de origem genética, na 

qual os filhos possuem os genes de seus genitores. Completando, o autor diz que “é 

o vínculo que liga gerados e geradores firmado pelo encontro fisiológico das células 

sexuais masculinas (espermatozóide) com as femininas (óvulo), que tem como 

finalidade a preservação da espécie humana” (MAIA, 2008, p. 132).. 

Desta forma, a filiação biológica é a mais tradicional que se conhece, na qual 

se reconhece pelos laços consanguíneos e não pelos laços de afetividade, em que 
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se faz pensar que, para essa filiação, não necessariamente seja necessário haver 

afetividade, diferentemente da filiação socioafetiva. 

 

 

4 AS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO VÍNCULO PATERNO FILIAL 

 

4.1 AS OBRIGAÇÕES DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS FILHOS 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o reconhecimento da 

igualdade entre homens e mulheres foi garantido, bem como o conceito de família e 

as relações familiares passaram a ter novos conceitos e novos moldes, pois, se 

garantiu mais direitos e deveres a um grupo maior de pessoas. 

A mulher passou a ter mais autonomia e também mais poder em relação aos 

filhos, como se pode ver nas previsões jurídicas, como por exemplo, no Código Civil 

atual, refere-se a “pais” e não mais somente ao pai, como era no Código Civil de 

1916, pois, antes disso, ainda existia o conceito de que o homem era o chefe do 

poder familiar e somente ele poderia tomar as decisões.  

Além disso, a Constituição Federal assegurou igualdade entre os filhos, 

tirando a ideia de exclusão de filhos havidos fora do casamento. E assim, houve 

uma mudança nas entidades familiares, pois, o Direito acompanhou as 

transformações da sociedade. 

Assim, se formou uma melhor ideia do poder familiar, pois, atualmente se 

busca a proteção de todas as partes, uma melhor proteção ao incapaz, que devido à 

sua idade, não tem condições de reivindicar seus direitos, pois, necessita de 

representação. De fato, isso abrange muito mais do que na teoria, pois, os direitos e 

deveres do vínculo paterno filial devem ser cumpridos, como por exemplo, a 

previsão do artigo 229 da Constituição Federal, que assegura o dever do pai  para 

com os filhos, bem como dos filhos, quando seus pais precisarem. 

Assim, demonstra-se que, cumpre ao Estado assegurar normas que atendam 

às necessidades das crianças e dos adolescentes, fazendo com que seus pais e 

responsáveis cumpram as normas, para contribuir com o crescimento de forma 

completa e correta, sem a necessidade de se utilizar da coação para que um pai ou 

uma mãe cumpra com seus deveres com seu filho, pois, além da norma, existe uma 

obrigatoriedade afetiva que os pais devem ter com seus filhos. 
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4.2 DIREITO À HERANÇA 

 

Para Flavio Tartuce (2014) as sucessões são a área do direito que consiste 

no conjunto de normas, que regem a transferência de patrimônio de alguém, após a 

sua morte, essa transferência é realizada ao seu herdeiro, em virtude de lei ou 

testamento. É conhecido por ser um dos mais importantes efeitos no direito de 

família, no reconhecimento da paternidade, pois, ao existir o reconhecimento de 

vínculo, se cria o direito em herdar naquela relação. 

Entrando no tema de direito sucessório, automaticamente pensamos em 

herança, por mais que um seja diferente do outro. Pois, o direito das sucessões trata 

especificadamente das normas que regem a transferência do patrimônio do de 

cujus. Enquanto a herança é o patrimônio transferido a alguém, podendo vir devido a 

morte de alguém ou por meio de doação em vida. 

Flavio Tartuce (2014, p. 999) menciona sobre o assunto, afirmando que: 

 

A herança é o conjunto de bens formado com o falecimento do de cujus 

(autor da herança). Conforme o entendimento majoritário da doutrina, a 
herança forma o espólio, que constitui um ente despersonalizado ou 
despersonificado e não de uma pessoa jurídica, havendo uma 

universalidade jurídica, criada por ficção legal. A norma processual 
reconhece legitimidade ativa ao espólio, devidamente representado pelo 
inventariante (art.12, V do CPC). Não se pode esquecer que o direito à 

sucessão aberta e o direito à herança constituem bens imóveis por 
determinação legal, conforme consta do art. 80, II, do CC. Isso ocorre 
mesmo se a herança for composta apenas por bens móveis, caso de 

dinheiro e veículos. 

 

Isso demonstra que o direito sucessório possui determinação legal, e não 

existe distinção nem discriminação, sendo uma parte fundamental no direito e na 

relação entre as partes, na qual se traz a regulamentação do patrimônio dos 

envolvidos, cuidando de uma parte fora de afeto e sentimento, tão importante 

quanto. Dessa forma, todas as regras sucessórias servem tanto para os vínculos 

biológicos, quanto para os vínculos socioafetivos. 
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5 A MULTIPARENTALIDADE E SEUS ASPECTOS DIVERSOS. 

 

5.1 CONCEITO DE MULTIPARENTALIDADE 

 

Esse vínculo parental é novo em nosso ordenamento jurídico, possibilitando o 

reconhecimento de mais de uma pessoa para o papel de responsabilidade de mãe 

ou pai, tendo então o reconhecimento do vínculo biológico e socioafetivo. Essa 

relação traz uma resposta para casos em que havia incerteza de vínculo, como nos 

casos de relação entre padrastos e enteados, crianças que são criadas pelos tios, 

adoção, entre outros. 

Essa relação vai muito além de só possuir mais de um pai ou de uma mãe, 

pois, tem muita responsabilidade em cumprir esse papel, bem como direitos e 

deveres, pois, traz um significado maior para as relações de parentesco, não 

trazendo apenas o biológico, sendo uma evolução da família “tradicional” para a 

família moderna e real, com um fator cultural da afetividade.  

Para o direito não é o fator de afeto que importa, e sim o seu objetivo de 

incidência das normas jurídicas, e seus deveres jurídicos. O afeto não pode ser algo 

que se pode obrigar judicialmente, porém, as condutas a serem tomadas podem 

servir de referência ao indivíduo, pois, a norma jurídica não pode obrigar alguém a 

amar o outro, mas, pode definir deveres que impõem comportamentos que trazem 

sinônimos de relações afetivas. 

 

5.2 OS ASPECTOS CONTROVERSOS 

 

O reconhecimento da multiparentalidade se dá pela via judicial ou 

extrajudicial, dependendo do caso e, depois de realizado, é irrevogável e esse filho 

passa a ter todos os direitos, igualmente ao filho com relação consanguínea, 

inclusive aos direitos sucessórios, sem nenhuma distinção entre esses filhos. É 

nesse momento que enfrentamos alguns problemas, pois, uma vez realizado esse 

reconhecimento, não se pode mais voltar atrás, e algumas vezes, a relação não se 

perdura tanto quanto era esperado. 

Essa relação de pluralidade de vínculos está muito presente na sociedade 

atual, diante disto, é necessário saber se nesses casos cujo reconhecimento não foi 
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efetivado judicialmente, podemos dizer que ainda assim existe os direitos e 

garantias a esses filhos. 

A multiparentalidade se dá em muitos casos, como por exemplo, a parte da 

relação feminina ou masculina, cria um vínculo com a criança ou adolescente, e 

durante esse tempo, se cria um afeto ao ponto de solicitar o reconhecimento desse 

vínculo judicialmente, sendo reconhecido judicialmente, constando mais de um pai 

ou mais de uma mãe na certidão, todos os direitos se criam juntamente com isso. 

Com isso, essa relação de filiação gera todos os efeitos, sendo garantidos a 

título de reivindicação posteriormente, e é aqui que se cria discussões, pois, pode 

ocorrer que, depois de gerado esse reconhecimento, o vínculo afetivo de fato não se 

perdura até o fim da vida, ocorrendo isso, essa pessoa que foi vinculada como pai 

ou mãe, dá continuidade em sua vida e cria novos vínculos, podendo até ter filhos 

biológicos, que questionam a veracidade desse vínculo criado anteriormente. 

Isso ocorrendo, gera discussões na via judicial, pois, os filhos biológicos 

dessa relação tentam desfazer esse vínculo criado por afetividade, para que não 

precisem dividir a herança e demais direitos assegurados legalmente, como por 

exemplo, o nome constado em certidão de nascimento. 

Assim, enfrentamos dificuldades nesse assunto, pois, sabemos que, de 

acordo com a norma brasileira atual, uma vez reconhecido o vínculo de paternidade, 

os efeitos são gerados automaticamente, pois, é um direito adquirido, conforme 

previsão do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

5.3 AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESSA RELAÇÃO 

 

Conforme demonstrado, assim que reconhecido o vínculo da parentalidade, 

sendo ela multiparentalidade ou não, se cria o vínculo e então, o seu 

reconhecimento judicial. Com isso, se cria as obrigações decorrentes dessa relação, 

com seus direitos e deveres. 

Assim, havendo essa previsão legal, trazemos a definição do parágrafo 6.° do 

artigo 227 da Constituição Federal, que traz a igualdade entre os filhos, sem 

distinção, aplicando-se assim a filiação socioafetiva, se estendendo aos filhos 

afetivos, demonstrando a obrigatoriedade de pagamento de alimentos, havendo 



16 
 

grande reconhecimento, sendo ele doutrinário e jurisprudencial, sem necessidade de 

questionamento.  

Assim, deve ressaltar que, o direito de alimento se estende aos filhos de 

criação por vínculo de afeto, pois, já existem julgados, como o Recurso 

Extraordinário (RE) 898.060-SC, que, entendem como certa a obrigatoriedade do pai 

socioafetivo, a cumprir as mesmas obrigações que um pai biológico, bem como em 

pagar alimentos ao filho afetivo, levando como base os anos de convivência e afeto, 

conforme podemos analisar no processo em que a juíza de Direito Adriana Mendes 

Bertoncini, da 1.ª Vara de Família de São José/SC, proferiu dizendo que, o filho 

socioafetivo tem direito a alimentos do pai socioafetivo.  

O caso em específico demonstra a situação que, uma mãe buscava alimentos 

provisórios para si e para a filha de 16 anos, quando foram demonstradas provas 

que comprovavam a dependência econômica, pois, a autora da ação recebia um 

valor mensal de R$ 1 mil por mês, e o ex-companheiro R$ 7 mil. Assim, além da 

dependência econômica, ficou comprovado o fato de a criança ter sido criada pelo 

padrasto desde os seis anos de idade, razão que motivou a decisão, por ficar 

demonstrado que, a criança passou um bom tempo de sua criação com o padrasto. 

Para dar a sentença, a juíza apresentou alguns conceitos do direito de família, em 

que trouxe a informação de que, a família socioafetiva conecta o ideal de família, 

pois, a paternidade e a maternidade têm como objetivo cuidar, dar amor, afeto e 

deve cumprir seu papel. 

Assim, a juíza enfatizou que, para proferir a decisão, não trouxe 

jurisprudência como base, pois, é algo inovador. Demonstrando que, é uma ideia 

muito difícil de trazer e tomar como decisão, porém, que se faz necessária, pois, a 

relação não é diferente das demais. 

Com isso, demonstra uma previsão jurisprudencial de casos em que se 

demonstra a obrigatoriedade em cumprir com as obrigações da relação, não fazendo 

distinção entre filhos ou de vínculos consanguíneos ou não, como em casos de 

vínculo socioafetivo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O principal objetivo desse trabalho foi apresentar um breve conceito sobre 

como se via a concepção de família nos tempos antigos, e como ocorreu uma 

grande transformação com o tempo. Assim, como se faz necessária essa mudança, 

devido à sociedade em que vivemos ter se transformado nos últimos tempos. 

Buscou-se demonstrar como o direito vê a questão da multiparentalidade, 

sendo uma realidade na qual vivemos, assim como demorou muito tempo para estas 

transformações serem aceitas em nosso ordenamento jurídico. Por mais que, já se 

trata de um assunto que o direito traz no bojo familiar atualmente, ainda se vê muitos 

problemas que envolvem essa temática. Portanto, restam muitas dúvidas sobre seu 

conteúdo, justamente por se tratar de algo que, não é considerado tradicional no 

conceito de família. 

Vimos que o conceito de família era algo muito fechado, por reconhecer 

apenas a figura masculina como um responsável pelo poder familiar, e que a mulher 

e seus filhos não tinham voz na relação. Com isso, foram muitos anos de 

transformações para chegar até os tempos atuais, onde existe uma relação de 

igualdade entre homens e mulheres. 

Conforme foi demonstrado, na legislação antiga havia previsão dessa cultura 

patriarcal, e na legislação atual temos a emancipação das mulheres e seus filhos, 

trazendo outras formas de união e de conceito de família, como se vê hoje em dia 

com muito mais facilidade, como, por exemplo, a família que não é composta por 

uma figura paternal, ou nos casos em que duas pessoas do mesmo sexo adotam 

uma criança e formam uma família. 

Desse modo, conforme a valorização que existe sobre a afetividade e como a 

família deve ser preservada, se faz necessária à previsão de todas as formas de 

família, para que todos tenham o reconhecimento e amparo necessário, levando-se 

como base a realidade em que vivemos. Pois, atualmente temos crianças 

registradas no Brasil sem o nome do pai, de acordo com um estudo realizado pelo 

IBDFAM. 

Nesse cenário entra a questão da parentalidade socioafetiva, pois, em muitas 

relações onde o pai biológico não é presente, outra figura faz esse papel, se 

tornando um dos responsáveis pela criança, que advém de uma relação criada por 

afeto e carinho, sem contar os demais cenários, em que o pai biológico consta na 
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certidão de nascimento, porém, de fato não faz parte da vivência e educação dessa 

criança, e então, se tem a adição de mais um pai na certidão de nascimento, que é a 

pessoa de fato que cuida do bem estar e da educação dessa criança. 

Logo, conclui-se que, esse tema se faz necessária a discussão no Brasil, 

contendo pouca doutrina e jurisprudência sobre tal, mas, que é muito vivenciado, e 

que, devido a isso, traz discussões e incertezas sobre o assunto, como por exemplo, 

a discussão sobre a questão de direitos sucessórios e herança, o conflito entre filhos 

biológicos e não biológicos nesse aspecto, pois, se têm uma discriminação com 

esse vínculo afetivo, principalmente no momento de decisão de direitos e deveres 

das partes. 
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