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RESUMO 

 

Esta Tese tem como objetivo analisar o instituto jurídico da filiação sob os aspectos das 

filiações biológica, socioafetiva, adotiva e as provenientes das técnicas de reprodução 

assistida. A prevalência de uma, ou de outra filiação submetia-se a parâmetros ditados 

pelos Tribunais Superiores e pela Doutrina. Após o reconhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal da multiparentalidade, em 22/09/2016, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 898.060, de Santa Catarina, apreciando o tema 622 da Repercussão 

Geral, muitas perguntas surgiram com poucas respostas. Os efeitos jurídicos da 

multiparentalidade, no Direito de Família, abrangem os institutos da guarda, dos alimentos, 

do poder familiar, do nome civil e atingem, também, o Direito das Sucessões. O Direito de 

Família e das Sucessões, em nosso país, vive um momento de grandes transformações. A 

formação de um novo Direito se descortina e sua construção demandará muitos estudos e 

reflexões. A situação jurídica da parentalidade deve refletir a realidade fática da filiação, 

sempre com fundamento no melhor interesse da criança e do adolescente. O interesse dos 

pais, quer sejam socioafetivos, quer sejam biológicos, também deve ser levado em conta, 

principalmente, quando estes já se encontram em situação de vulnerabilidade, tal como na 

doença, ou na velhice. O comando constitucional insculpido no artigo 229 da Carta Magna 

é bilateral e nos informa que “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”. A igualdade das filiações biológicas e socioafetivas, com a possibilidade 

de ambas conviverem simultaneamente, representou um avanço que pôs fim a inúmeras 

injustiças, tais como a aceitação da parentalidade irresponsável e a destituição dos pais 

socioafetivos em favor dos pais biológicos. No entanto, a fragilidade e a fluidez dos 

relacionamentos entre os adultos, nos dias atuais, tornam as relações afetivas cada vez mais 

flexíveis, gerando níveis de insegurança com relação aos filhos. Neste passo, da quantidade 

de relacionamentos fluidos podem surgir vários pais e mães socioafetivos. Assim, haverá a 

necessidade de se impor limite ao número de pais/mães socioafetivos, a fim de que possam 

ser viabilizados os efeitos jurídicos próprios da multiparentalidade.  

 

Palavras-chave: Filiação – Multiparentalidade – Direito de Família – Direito das 

Sucessões. 

 

 

 



 

 

 

 

Martins, Sandra Regina Carvalho. La nouvelle parentalité et ses effets juridiques: 

parentalité biologique, socio-affective et multiparentalité. Laquelle doit prévaloir? 338 

pages. Thèse (Doctorat en Droit Civil) - Faculté de Droit, Université de São Paulo. São 

Paulo, 2019 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse vise à analyser le statut juridique de  la filiation  sous les aspects des filiations 

biologiques, socio-affectives, adoptives et des techniques de procréation assistée. La 

prédominance de telle ou telle filiation était soumise à des paramètres dictés par les 

tribunaux supérieurs et par la doctrine. Après la reconnaissance par la Cour suprême 

fédérale de la multiparentalité, le 22/09/2016, dans l'arrêt de l'Appel extraordinaire n ° 898 

060 de Santa Catarina, appréciant le thème 622 de la répercussion générale, de nombreuses 

questions ont été soulevées avec peu de réponses. Les effets juridiques de la 

multiparentalité, en droit de la famille, couvrent les questions de tutelle, d’alimentation, de 

pouvoir familial, d’attribution de nom et atteignent également le droit des successions. Le 

droit de la famille et le droit des successions vivent dans notre pays un moment de grande 

transformation. Le commandement constitutionnel inscrit à l'article 229 de la Constitution 

est bilatéral et nous informe que "les parents ont le devoir d'aider, d'élever et d'éduquer les 

enfants mineurs, et que les enfants plus âgés ont le devoir d'aider et de soutenir les parents 

âgés ou malades". L’égalité des filiations biologiques et socio-affectives, avec la possibilité 

de vivre ensemble, représente un progrès qui met fin à d’innombrables injustices, telles que 

l’acceptation d’une parentalité irresponsable et le renvoi de parents socio-affectifs au profit 

de parents biologiques. Cependant, la fragilité et la fluidité des relations entre les adultes 

d'aujourd'hui rendent les relations affectives de plus en plus flexibles, générant des niveaux 

d'insécurité chez les enfants. Dans cette étape, le nombre de relations fluides peut survenir 

chez plusieurs parents socio-affectifs. Il sera donc nécessaire d'imposer des limites au 

nombre de parents socio-affectifs, de manière à rendre viables les effets juridiques de la 

multiparentalité. 

Mots-clés: Filiation - Multiparentalité - Droit de la Famille - Droit des Successions. 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi si propone di analizzare l'istituto giuridico di filiazione sotto gli aspetti delle 

filiazioni biologiche, socio-affettive, adottive e quelle derivate dalle tecniche di 

riproduzione assistita. La prevalenza dell'una o dell'altra filiazione era soggetta a parametri 

dettati dalle Corti Superiori e dalla Dottrina. Dopo il riconoscimento da parte della Corte 

Suprema di multiparentalità il 22/09/2016, nel giudizio del ricorso straordinario n ° 

898060, Santa Catarina, considerando il tema 622 della Ripercussione generale, molte 

domande con  delle scarse risposte. Gli effetti legali della multiparentalità, nel diritto di 

famiglia, riguardano gli istituti di tutela, gli alimenti, il potere familiare, il nome civile e 

anche la legge di successione. Il diritto di famiglia e la legge di successione, nel nostro 

paese, vive ora un momento di grande trasformazione. La formazione di una nuova destra è 

svelata e la sua costruzione richiederà molti studi e riflessioni. La situazione giuridica della 

genitorialità dovrebbe riflettere la realtà oggettiva di appartenenza, sempre sulla base del 

migliore interesse dei bambini e degli adolescenti. Gli interessi dei genitori, siano essi 

socio-affettivi o biologici, dovrebbero essere presi in considerazione, specialmente quando 

sono già vulnerabili, come la malattia o la vecchiaia. Il comando costituzionale  inserito 

all'articolo 229 della Costituzione è bilaterale e ci informa che "i genitori hanno il dovere 

di assistere, istruire ed educare i figli minorenni, ed i maggiorenni hanno il dovere di 

aiutare e assistere i loro genitori in età avanzata, in caso di scarsità o malattia ". La parità 

delle filiazioni biologiche e socio-affetive con la possibilità di una coesitenza entrambi 

simultanea ha  rappresentato un progresso che ha messo fine a innumerevoli ingiustizie, 

come ad esempio l'accettazione della genitorialità irresponsabile e la destituzione dei 

genitori socio-affettive a favore dei genitori biologici. Tuttavia, la fragilità e la fluidità 

delle relazioni tra gli adulti, oggi, fanno le relazioni affettive sempre più flessibile, 

generando livelli di insicurezza per quanto riguarda i bambini. In tale azione, delle 

relazioni fluide possono sorgere diversi genitori socio-affettivi. Quindi ci sarà la necessità 

di imporre limiti al numero di padri/ madri sociali-affettivi/e, in modo che possano 

facilitare i propri effetti giuridici della multiparentalità. 

 

Parole chiave: Filiazione - Multiparentalità - Diritto di Famiglia - Diritto di Successione. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser desenvolvido refere-se às novas parentalidades e seus efeitos 

jurídicos. 

A ótica prevalente será sempre a do melhor interesse da criança e do adolescente, 

sem se descuidar do olhar para com os pais, quer sejam socioafetivos, quer sejam 

biológicos.  

Com esta intenção, a pesquisa buscou o enfoque da parentalidade e não da 

filiação, como pode ser visto pelo Sumário deste trabalho.  

Iniciamos com a reflexão sobre as transformações da família e as várias formas de 

parentesco. 

A pesquisa abordou as parentalidades biológica, civil e a multiparentalidade. 

Estando presentes mais de uma delas, qual deverá prevalecer? Em que 

circunstâncias será possível a multiparentalidade?  

Quanto ao tema da prevalência da parentalidade socioafetiva sobre a biológica, o 

Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia, no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 898.060,
1
 de Santa Catarina, por 

maioria, e nos termos do voto do Relator Luiz Fux, apreciando o tema 622 da Repercussão 

Geral, em 22/09/2016, 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” (grifamos). 

Votaram a favor da tese proposta pelo Ministro Luiz Fux os Ministros Edson 

Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de 

Mello e Cármen Lúcia, que presidiu o julgamento. Vencidos, em parte, os Ministros Dias 

Toffoli e Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso em 

22.09.2016. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. 

                                                 
1
 Recurso Extraordinário, Nº 898.060-SC, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 21/09/2016, processo 

eletrônico DJe-187, divulgado em 23/08/2017, publicado em 24/08/2017. Disponível em: 

<http:www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeorasp#resultado > e 

redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13431919. Acesso em 23 ago. 2018. Em 

anexo.  
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Foi vencido em parte o Ministro Marco Aurélio, que se posicionou contra o 

registro concomitante.   

Vencido também o Ministro Dias Toffoli, cuja tese era no sentido de que o 

reconhecimento posterior do parentesco biológico não necessariamente invalida o registro 

do parentesco socioafetivo, admitindo-se, nessa situação, o duplo registro com todas as 

consequências jurídicas decorrentes, inclusive para fins sucessórios.
2
 

Em seu voto, o Ministro Luiz Fux havia proposto 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”. (Grifamos) 

Ao analisar o que foi grifado, verificamos que a tese proposta pelo Ministro Luiz 

Fux é mais abrangente do que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Melhor 

dizendo, percebe-se que o Supremo deixou para a Doutrina e o Julgador fixarem os efeitos 

jurídicos que serão próprios da multiparentalidade, até que o Poder Legislativo se 

manifeste sobre o assunto. 

Com relação ao termo “paternidade”, melhor sorte teria o termo “parentalidade” 

por englobar a paternidade e a maternidade socioafetivas.  

Como bem explica Rodrigo da Cunha Pereira
3
: “parentalidade é uma expressão 

historicamente nova, a qual começou a ser usada na década de 1960, em textos 

psicanalíticos, para marcar a dimensão e importância do exercício da relação de pais e 

filhos”.    

A situação jurídica da parentalidade deve refletir a realidade fática da filiação, 

sempre sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente e, também, do interesse 

da prole nos casos em que tais filhos sejam maiores. O interesse dos pais, quer sejam 

socioafetivos, quer sejam biológicos, também deve ser levado em conta, principalmente, 

                                                 
2
 Voto Ministro Dias Toffoli. Disponível em: 

<https://www.stf.jus/arquivo/cms/noticiaNoticiaStfanexo/RE988060DT.pdf.> Acesso em 17 jun.2018. 

3
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões. Ilustrado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p.           502. 
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quando estes já se encontrem em situação de vulnerabilidade, tal como na doença, ou na 

velhice, de acordo com o art. 229
4
, da Constituição Federal de 1.988.  

Percebe-se uma certa tendência em não se limitar o número de pais (paternidade 

múltipla) e/ou o número de mães (maternidade múltipla) sem preocupação com as 

consequências jurídicas e sociais, tanto nas situações sociais, quanto nas situações em que 

há emprego da reprodução medicamente assistida.    

Quanto à multiparentalidade, entendemos que o máximo desejável de pais e mães 

deverá ser quatro. A título de exemplo, um pai e uma mãe biológicos e um pai e uma mãe 

socioafetivos; ou outros arranjos fáticos de parentalidade que não excedam o número 

quatro.  

Abordaremos os institutos jurídicos do nome civil, do poder familiar, da guarda, 

dos alimentos e dos direitos sucessórios na multiparentalidade. 

Os efeitos jurídicos patrimoniais são: alimentos e direitos sucessórios. Já os 

extrapatrimoniais são: nome civil, poder familiar e guarda.    

Com relação à situação em que o filho já tem um pai socioafetivo e descobre que 

seu pai biológico era rico e deixou uma fortuna considerável e então ingressa com a ação 

de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, grande parte da doutrina 

entende que a busca da paternidade com fins meramente econômicos não se justifica.  

Entendemos que não há nada de imoral nisto e que é bastante justificável este 

reconhecimento, pois o pai biológico deixou de assumir a responsabilidade de pai, embora 

outro a tenha assumido. Portanto, as obrigações de quem tem um filho continuam ainda 

que outra pessoa o crie. O argumento é constitucional, porque tanto a parentalidade 

biológica, quanto a socioafetiva têm que ser responsável, conforme destacado pelo 

Ministro Gilmar Mendes em seu voto.  

Em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tecemos alguns 

questionamentos com relação à falta de previsibilidade quanto aos “efeitos jurídicos 

                                                 
4
 Art. 229, CF: 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. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html.>  Acesso em 18 jun.2018. 
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próprios” e limites da multiparentalidade. Buscaremos as respostas durante o 

desenvolvimento da pesquisa.  

No primeiro Capítulo, que trata das relações de parentesco e de família, 

abordaremos as seguintes questões: 

1. A norma prevista no Código Civil, art. 1.593, já não abarcaria a filiação socioafetiva? 

2.  As relações de parentesco na multiparentalidade seriam extensivas aos parentes 

colaterais, ou se limitariam aos da linha reta? Haveria limitação no grau? 

No segundo Capítulo, que aborda a parentalidade biológica, refletiremos sobre as 

seguintes perguntas: 

1. Reconhecer a parentalidade socioafetiva, em detrimento da biológica, seria um estímulo 

à parentalidade irresponsável? 

2. Análise do seguinte caso: numa situação em que o pai biológico não registra seu filho e 

outro pai socioafetivo cria o filho daquele. O pai biológico falece e deixa considerável 

herança, seria possível a ação de investigação de paternidade biológica post mortem, 

cumulada com petição de herança e a manutenção das duas paternidades? 

3. O pai ou a mãe biológicos têm o direito de não quererem ser pai ou mãe? 

No quinto Capítulo, que trata da parentalidade socioafetiva, abordaremos as 

seguintes indagações: 

1. Sabemos que a parentalidade socioafetiva é uma situação fática, de comportamentos 

reiterados. Sabemos também que o reconhecimento da parentalidade socioafetiva gera 

efeitos quanto ao parentesco, tais como os impedimentos e relações obrigacionais. O 

reconhecimento extrajudicial em Cartório, sem devido trâmite pelo Poder Judiciário pode 

gerar insegurança jurídica. Assim, a via judicial não seria a mais adequada para que sejam 

evitadas situações ilícitas? 

2. Com relação à Lei n° 11.924/2009 (Lei Clodovil), o acréscimo do sobrenome do 

padrasto ou da madrasta confere ao enteado (a) direito de ordem patrimonial, quanto aos 

alimentos e direitos sucessórios?  

 No sexto Capítulo, que aborda a multiparentalidade, serão tratados os seguintes 

questionamentos: 
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1. Estamos admitindo a poliafetividade, ou a poligamia, no caso de duas mulheres casadas 

em que uma delas engravida pelo método natural e este pai assume a paternidade 

biológica? 

2. Quanto à multiparentalidade planejada, por meio da reprodução medicamente assistida, 

muito utilizada pelos casais homoafetivos, quais serão os limites quanto ao número de pais 

e mães? 

3. Haverá maior proteção jurídica à criança em relação a qual o doador de material 

genético é conhecido, assume a paternidade e participa da família? 

No sétimo Capítulo, que aborda os efeitos jurídicos próprios da 

multiparentalidade, abordaremos as seguintes indagações: 

1. Quanto aos alimentos, guarda compartilhada, visitas, poder familiar e nome civil, como 

tais institutos jurídicos serão adaptados ao conceito de multiparentalidade? 

2. Suponhamos o caso em que o pai biológico não registrou o fiho e o pai socioafetivo o 

cria. Na condição de pobre e idoso, o pai biológico, depois de anos, vem pedir alimentos ao 

filho. Qual a solução adequada? 

3.  Para que seja reconhecida a multiparentalidade, haverá a necessidade de afeto e 

convivência familiar com os pais biológicos?  

4. Quais serão os critérios relativos à sucessão nos casos em que se reconhece a 

multiparentalidade?  

No oitavo e último Capítulo, fazemos sugestão de lege ferenda.  

Em cada um destes Capítulos há uma conclusão sob o olhar da pesquisa realizada. 

A conclusão derradeira representa o fecho de nossa pesquisa, com a qual se espera 

contribuir para a reflexão sobre as novas relações que se descortinam no Direito de Família 

e das Sucessões.     
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1 AS RELAÇÕES DE PARENTESCO E DE FAMÍLIA 

 

Inicialmente, pretendemos mostrar alguns aspectos da evolução histórica do 

conceito de parentesco e da família, trazendo as mudanças sofridas desde a família romana, 

passando pelo Código Civil de 1.916, a Constituição de 1.988 e o atual Código Civil de 

2.002.   

De acordo com Orlando Gomes, a evolução jurídica da família é importante entre 

os povos de nossa área cultural, a partir de Roma. O direito romano tornou a família uma 

unidade jurídica, econômica e religiosa fundada na autoridade soberana de um chefe. De 

seu acentuado caráter político, resultou a analogia entre sua organização e a do Estado. A 

família romana era monogâmica e exogâmica, ou seja, o casamento monogâmico era 

realizado entre indivíduos pertencentes a grupos diferentes. Além disto, traduz o 

patriarcado na sua mais alta expressão.
5
 

Fustel de Coulanges, com fundamento em Platão, assevera que o parentesco 

constituía-se pela religião doméstica. Assim, dois homens diziam-se parentes quando 

possuíam os mesmos deuses, o mesmo lar e ofereciam a mesma refeição fúnebre aos 

antepassados. Somente aos homens era dado o direito de fazer os sacrifícios ao lar e o culto 

aos mortos. Por esta regra religiosa, a mulher não transmitia o parentesco e o filho tinha 

somente a religião e a família do pai, pois sua mãe, pelo casamento, renunciaria, de 

maneira absoluta, à sua própria família, passando a oferecer a refeição fúnebre aos 

antepassados do marido e não mais aos antepassados de seu pai, pois deixou de ser sua 

descendente. Portanto, o seu filho, não teria qualquer parentesco com a família materna. 

No Direito Romano e ao tempo das Doze Tábuas, surgiu o parentesco da agnação, sendo 

parentes agnatícios as pessoas submetidas à autoridade do pater familias. Logo, o princípio 

do parentesco não estava relacionado ao nascimento, mas à religião. No entanto, à medida 

que a antiga religião foi enfraquecendo, o parentesco pelo nascimento foi sendo 

reconhecido pelo direito, e os romanos o denominaram cognatio. 
6
        

                                                 
5
 GOMES, Orlando. Atualizador Humberto Theodoro Júnior. Direito de Família. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. p. 39-40. 

6
 COULANGES, Fustel de.  A cidade antiga. 5. ed. Tradução Fernando de Aguiar. São Paulo: Martins        

Fontes, 2004. p. 52-53. 
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Conforme José Carlos Moreira Alves
7
, ao conjunto de pessoas ligadas pelo 

vínculo do parentesco, os juristas romanos empregavam o termo família em dois sentidos: 

em sentido amplo (familia communi iure) e em sentido restrito (familia proprio iure). 

A família, em sentido amplo (familia communi iure), era o conjunto de pessoas 

que descendiam de um parente comum e sob cujo poder (postestas) estariam se ele fosse 

vivo. Já a família, em sentido restrito (familia proprio iure), era o complexo de pessoas que 

se encontravam sob o poder (potestas) de um pater familias.  

Importante ressaltar que o status familia dizia respeito apenas à familia proprio 

iure, com a distinção de duas categorias de pessoas: o pater familias, que não estava sob a 

subordinação de nenhum ascendente masculino vivo e os filli familias, que eram todas as 

pessoas livres que estavam sob o poder do pater familias. Eram filli familias do pater 

familias a mulher in manu, os filhos e filhas, as noras in manu, os netos e netas e 

respectivas mulheres in manu.  

A expressão pater significa chefe e não genitor. Somente os homens podiam ser 

pater familias, não sendo necessário ter mulher e descendência. Assim, se o pater familias 

falecesse e deixasse sua mulher grávida de um menino, o recém-nascido poderia ser pater 

familias. Quanto à mulher que não estivesse sob a potestas de ascendente era pessoa sui 

iuris, embora não fosse pater familias.   

Somente as pessoas sui iuris tinham capacidade jurídica plena, em contraposição 

às pessoas alieni iuris. A partir do direito clássico, a capacidade jurídica das pessoas alieni 

iuris vai aumentando de tal forma que, no direito justinianeu, a capacidade jurídica era 

quase igual à dos sui iuris.    

Ressalte-se que as pessoas que constituem a família proprio iure estão unidas por 

vínculo que se denomina parentesco.  

 Para José Cretella Júnior, no direito romano, importante lembrar que o instituto 

da agnação é o único tipo de parentesco reconhecido pelo direito civil romano, pois os 

agnatos são os únicos a ter o direito de herança.
8
    

                                                 
7
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano.13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 1.  p. 108-109.   

8
 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Romano. 31. ed. Rio de Janeiro: Gen, Forense, 2009. p. 78-

79. 
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O poder do paterfamilias tem conteúdo unitário, pois abrange e unifica toda a 

família romana com efeitos pessoais e patrimoniais.
9
   

O poder jurídico do marido sobre a mulher era um reflexo eventual, mas não 

absoluto, do matrimônio. Assim, desde os tempos antigos podia existir matrimônio sem 

poder marital, ou seja, o casamento sine manu. Na época clássica, a forma de matrimônio 

que prevaleceu foi a do matrimônio sine manu.
10

 

Normalmente, a agnação e a cognação coincidem, pois o filho que está sob a 

potestas do pai é agnado e cognado deste. No entanto, o filho emancipado continua 

cognado de seu pai, mas não mais agnado. Quanto ao filho adotivo, este é apenas agnado 

do adotante. Com relação à filha, seus filhos não serão agnados do avô materno, e serão 

apenas cognados deste.     

Assim, primeiramente, vigorou, em Roma, o parentesco agnatício 

(agnatio=agnação) e o cognatício (cognatio=cognação) só era levado em consideração para 

proibição de casamento. No entanto, no direito clássico, o parentesco cognatício começou 

a produzir vários efeitos jurídicos e, finalmente, no direito justinianeu, suplantou o 

agnatício. Portanto, em 543 d.C.,  Justiniano aboliu a agnatio na Novela 118. Além do 

parentesco agnatício e cognatício, há a afinidade (adfinitas), que é o vínculo que existe 

entre um dos cônjuges e os parentes cognados do outro e decorre do casamento.  No 

entanto, os afins de um dos cônjuges não são afins dos afins do outro cônjuge, ou seja, os 

maridos de duas irmãs não são afins entre si. Quando se dissolve o casamento, a afinidade 

se extingue, embora persista para proibir o casamento entre o ex-genro e a ex-sogra ou 

entre a ex-nora e o ex-sogro. 
11

 

No decurso dos séculos, houve progressiva transformação do fundamento original 

da família, tendo em vista a constante contraposição entre o liame do ius civile (agnatio) e 

o liame natural ou do sangue (cognatio), que se torna vitorioso na compilação de 

Justiniano, originando a família moderna.
12

  

                                                 
9
 CORRÊA, Alexandre, SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. 6.ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1988. p. 97-98. 

10
 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 160. 

11
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Gen, Forense 2012. p. 115-117. 

12
 CORRÊA, Alexandre, SCIASCIA, Gaetano. Manual de Direito Romano. 6.ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1988. p. 95. 
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A família romana foi, eminentemente, patriarcal nos tempos da Realeza e do 

Império, com todos os seus membros sujeitos ao poder do pater familias. Este rigor do 

patriarcado romano só começou a ser amenizado no período do Principado, influenciado 

pelas novas ideias trazidas pela filosofia grega e, principalmente, pelo cristianismo. Os 

poderes do pater familias foram sendo absorvidos pelo Estado no Dominato, que passou a 

ditar as normas de convivência e relacionamento no seio familiar.
13

  

Como bem explica Álvaro Villaça Azevedo, o fundamento da família e da 

sociedade romana foi o casamento (iustae nuptiae). No entanto, também admitiram efeitos 

jurídicos de caráter pessoal e patrimonial, semelhantes aos do matrimônio, ao concubinato 

puro. Assim, considera-se puro o concubinato que se apresenta como uma união 

duradoura, sem casamento, entre homem e mulher, constituindo-se a família de fato, sem 

detrimento da família legítima.
14

  

Vê-se que, de acordo com San Tiago Dantas, o Direito de Família é um ramo do 

Direito Civil em que as normas jurídicas são moldadas e determinadas pelos seus 

conteúdos sociais. Na família, encontra-se o parentesco como vínculo coesivo. A família é 

um instrumento social de preservação da estirpe, protegendo o indivíduo nas idades mais 

tenras e, depois, preparando-o para a vida adulta nos anos da infância e adolescência, para 

depois inseri-lo num círculo social mais vasto. Além da função política, religiosa, 

biológico-psicológica, a família tem também funções econômicas. As funções econômicas 

se traduzem no dever do sustento em relação aos filhos e estes em relação aos pais, na 

idade adulta e na transmissão do patrimônio, que é transmitido segundo o parentesco.
15

  

Na organização jurídica da família hodierna, prepondera a influência do direito 

canônico. Para o cristianismo, a família deve fundar-se no matrimônio, que foi elevado a 

sacramento. É de origem canônica a doutrina dos impedimentos matrimoniais, as noções 

de nulidade do matrimônio. A posição mais favorável da mulher na sociedade conjugal 

advém das concepções próprias do cristianismo. A proibição de reconhecimento dos filhos 

adulterinos e incestuosos vem da condenação da Igreja às uniões sexuais de que provêm 

                                                 
13

 ROLIM, Luiz Antonio. Instituições de Direito Romano. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. p. 172-173.   

14
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato .3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 19 e 165. 

15
 DANTAS, San Tiago. Direitos de Família e das Sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 3-10. 



22 

 

esses filhos. No mesmo sentido, a legitimação do filho bastardo por meio do matrimônio 

se, ao tempo da concepção, não houvesse impedimento matrimonial entre os pais. 
16

 

No início do século XX, a legislação civil vigente era o Código Civil de 1916 (Lei 

nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), que seguiu o modelo codificado francês e reafirmava o 

antigo modelo clássico romano da grande família patriarcal e hierarquizada. 

De acordo com esse diploma legal, somente o casamento constituía a família 

legítima (art. 229), dividindo os filhos em quatro espécies: os legítimos, os legitimados, os 

ilegítimos e os adotivos. 

Legítimos eram os filhos concebidos na constância do casamento (art. 337). Para 

tanto, aplicava-se a presunção pater is est quem nuptiae demonstrant, prevista no art. 338. 

Legitimados eram os filhos resultantes do casamento dos pais, posteriormente à 

sua concepção ou ao seu nascimento, previsto no art. 353, os quais eram equiparados aos 

filhos legítimos, de acordo com o art. 352. 

Os filhos ilegítimos eram divididos em naturais ou espúrios. Filhos ilegítimos 

naturais eram nascidos de pais que não estavam impedidos de casar.  Por outro lado, os 

ilegítimos espúrios eram nascidos de pais que não podiam se casar, em virtude de 

impedimento. Quanto aos filhos espúrios, estes podiam ser adulterinos, se o impedimento 

decorria de casamento dos pais e incestuosos, se o impedimento para o matrimônio 

decorria de parentesco entre os pais. Acrescente-se, ainda, quanto aos filhos espúrios os 

sacrílegos, que eram filhos de sacerdote ou religioso que havia feito votos de castidade.    

Os filhos ilegítimos naturais eram aqueles que não provinham de um casamento 

entre os pais, mas podiam ser reconhecidos voluntariamente pelos pais, conjunta ou 

separadamente, no próprio termo de nascimento, ou mediante escritura pública, ou por 

testamento, de acordo com o art. 357. 

Quanto aos ilegítimos incestuosos e os adulterinos não podiam ser objeto de 

reconhecimento voluntário ou forçado, de acordo com os artigos 358 e 364. 

Com relação aos filhos adotivos, a adoção era constituída mediante escritura 

pública e pela qual se limitava o parentesco ao adotante e ao adotado, exceto quanto aos 

impedimentos matrimoniais. 
17

 

                                                 
16

 Idem p. 40-41. 
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Muitos doutrinadores, entre eles Washington de Barros Monteiro, criticavam o 

instituto da adoção, tendo em vista a possibilidade de se introduzir na família os filhos 

incestuosos e adulterinos. 
18

 

O art. 332
19

 do Código Civil de 1916 distinguia o parentesco legítimo, quando a 

filiação procedia de casamento, e ilegítimo, quando não resultasse do matrimônio. Poderia, 

ainda, ser parentesco natural, se resultasse de consanguinidade, ou civil, se resultasse da 

adoção. Posteriormente, este artigo foi revogado pela Lei nº 8.560/1992
20

, que regula a 

investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Esta Lei deu efetivo 

cumprimento ao artigo 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988, com relação à igualdade 

da filiação. 

O art. 355 do Código Civil de 1916 permitia o reconhecimento dos filhos 

ilegítimos pelo pai, pela mãe, ou, ainda, por ambos. No entanto, era vedado o 

reconhecimento dos filhos incestuosos e/ou adulterinos de acordo com o art. 358 do 

Código Civil de 1916. Este artigo foi revogado pela Lei nº 7.841 de 1989
21

.  

Sendo reconhecidos, os filhos ilegítimos eram equiparados aos legítimos, mas não 

poderiam habitar no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge, tudo de acordo 

com os artigos 352 e 359 do Código Civil de 1916. 

Se dissolvida a sociedade conjugal pelo desquite, de acordo com o art. 315, III : 

“A sociedade conjugal termina: III – pelo desquite amigável ou judicial”, tornava-se 

possível reconhecer os filhos havidos fora do casamento, de acordo com o art. 1º do 

                                                                                                                                                    
17

 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito de Família. 35 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999. v. 2. p. 242. Código Civil de 1916. Disponível em:< 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 

18
 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito de Família. 26 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1986. v. 2, p. 261-262. 

19
 Código Civil de 1916. Lei Nº 3.071, de 1º de janeiro de 1.916. Disponível em:< 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 

20
   Lei nº 8.560/1992. Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8560.htm>. Acesso em 23 

jun. 2018. 

21
 Lei nº 7.841, de 17 de outubro de 1989. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7841.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 
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Decreto-Lei nº 4.737/42
22

:  “O filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio pode, depois 

do desquite, ser reconhecido ou demandar que se declare sua filiação”. 

Em 1949, pelo art. 1º da Lei nº 883/49
23

, “dissolvida a sociedade conjugal, será 

permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio e, 

ao filho a ação para que se lhe declare a filiação”. De acordo com o § 1º, “ainda na 

vigência do casamento, qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora do 

matrimônio, em testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do filho, e, 

nessa parte, irrevogável”. 

Na lição de Álvaro Villaça Azevedo, com a edição do Decreto nº 181/1890, que 

instituiu o casamento civil no Brasil, secularizou o casamento e o formalismo tomou conta 

da legislação brasileira. Por conta deste sistema formal, com muitos óbices à separação e 

dificuldades do registro do casamento religioso, surgiu uma nova tendência de constituição 

de família pelo concubinato.
24

 

Surge, então, o concubinato que, para Álvaro Villaça Azevedo, se divide em duas 

espécies: o puro e o impuro e desleal. Considera-se puro quando se constitui a família de 

fato, sem qualquer detrimento da família legítima. Por outro lado, é impuro o concubinato 

que seja adulterino, tal como o de um homem casado, que mantenha, paralelamente ao seu 

lar, outro de fato; incestuoso, o de um pai com sua filha, ou desleal, o de um concubino 

formando um outro concubinato. Quanto ao concubinato puro, ou união estável, este deve 

merecer completa proteção, diferentemente do que deve ocorrer com o concubinato 

impuro. 
25

 

A Constituição de 1988, por meio do § 3º, de seu artigo 226, reconheceu o 

concubinato puro como forma de constituição de família, substituindo a palavra 

concubinato pela expressão união estável.  

Analisando a Lei nº 8.971/94, primeira regulamentação da união estável, Álvaro 

Villaça Azevedo nos ensina que esta lei regulou o direito dos companheiros aos alimentos, 

                                                 
22

 Decreto-Lei nº 4.737, de 24 de setembro de 1942. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4737.htm>.  Acesso em 23 jun. 2018. 

23
 Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1930-

1949/L0883.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 

24
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Estatuto da Família de Fato. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 167. 

25
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. Curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas. 2013. p. 137. 
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reconhecendo os mesmos direitos e deveres existentes entre cônjuges, constantes da Lei de 

Alimentos, Lei nº 5.458 de 1968. Regulou, também, o direito à sucessão. 
26

 

A Lei nº 9.278/96, que regulamentou o § 3º do art. 226 da Constituição Federal de 

1988, reconheceu, em seu art. 1º, como entidade familiar a convivência duradoura, pública 

e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de 

família.   

A lei em comento foi fundamentada no esboço de Anteprojeto de 1987 do 

professor Álvaro Villaça Azevedo e que deu um tratamento legislativo mais consistente à 

união estável, tanto que o artigo 1º da Lei nº 9.278/96 vem reproduzido no artigo 1.723 do 

atual Código Civil, que trata da união estável. 
27

  

Importante lembrar que a Emenda Constitucional nº 9/1977 instituiu o divórcio e 

foi regulamentada pela Lei nº 6.515/77, que concedeu a possibilidade de um novo 

casamento, mas somente por uma vez. Foi com a Constituição de 1988 que passou a ser 

permitido divorciar e casar quantas vezes fosse desejado. Assim, a Lei nº 7.841/89
28

 

revogou o art. 38 da Lei nº 6.515/77, eliminando a restrição à possibilidade de divórcios 

sucessivos.  

Em 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 66
29

, conhecida como a PEC 

do Divórcio que deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, e dispôs 

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 divórcio extingue o vínculo conjugal, pondo termo ao casamento, à luz do 

disposto no § 1º do art. 1.571 do atual Código Civil, sendo permitido ao ex-cônjuge a 

celebração de novo casamento; quanto à separação, nos termos do art. 1.571, III esta 

extingue apenas a sociedade conjugal, mantendo o vínculo conjugal entre os cônjuges, 

pondo fim aos deveres de coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens. A 

                                                 
26

 Idem. p. 145. 

27
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Direito de Família. Curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2013.  p. 147. 

28
 Lei nº 7.841, de 17 de outubro de 1989. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7841.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 

29
 Emenda Constitucional nº  66/2010. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc66.htm>. Acesso em 23 jun. 2018. 
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separação extrajudicial ou judicial assemelha-se à separação de fato, no tocante às 

consequências jurídicas, visto que ambas põem fim ao regime de bens e aos deveres de 

coabitação e fidelidade, permitindo a formação de união estável, de acordo com o § 1º do 

art. 1.723. Ainda, a separação é uma medida temporária e de escolha pessoal dos 

envolvidos, que podem optar, a qualquer tempo, por restabelecer a sociedade conjugal ou 

pela sua conversão definitiva em divórcio para a dissolução do casamento, nos termos dos 

arts. 1.577 e 1.580 do atual Código Civil.   

Parte da doutrina civilista tem entendido que se extinguiu a separação judicial ou 

extrajudicial com a edição da Emenda Constitucional n. 66/2010. No entanto, há também 

entendimento de que somente houve a supressão da prévia separação como requisito e a 

eliminação de qualquer prazo para a propositura do divórcio judicial ou extrajudicial, 

afastando-se qualquer possibilidade de se discutir a culpa pelo término do casamento.   

No Código de Processo Civil de 2015, a separação, tanto judicial como 

extrajudicial, foi mantida. 
30

 

No Superior Tribunal de Justiça, em 2017, foi reconhecida, em acórdão da 

Ministra Isabel Gallotti (Resp. nº 1.247.098-MS, j. 14/03/2017), que a manutenção da 

separação é possível para todos aqueles que não querem se divorciar. 
31

 

Uma das razões da manutenção da separação, de acordo com Regina Beatriz 

Tavares da Silva, é o direito fundamental à liberdade de crença e de exercício de direitos 

em razão da crença, pois há religiões, tal como no catolicismo, que não admitem o 

divórcio. Assim, os religiosos estariam sujeitos a uma das seguintes opções: a 

irregularidade religiosa pelo divórcio, ou a irregularidade perante o Estado, pela mera 
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separação de fato. Outra razão são as sanções pelo descumprimento dos deveres conjugais, 

que estão reguladas no Código Civil somente na separação judicial. 
32

 

O Superior Tribunal de Justiça, em caso de cobertura securitária pela morte de 

cônjuge, entendeu que a separação judicial já é suficiente para afastar a indenização 

securitária pelo falecimento de cônjuge, não sendo necessário aguardar o divórcio para a 

descaracterização do vínculo afetivo.
33

   

Como bem explica Mário Delgado, se não há consenso entre os cônjuges, o 

divórcio será litigioso e só poderá ser decretado por decisão judicial, no entanto tal decisão 

não estará vinculada à resolução de nenhum conflito, nem tampouco pode ser recusada 

pelo juiz sob qualquer pretexto. 

Em se tratando de divórcio litigioso, com pedidos de fixação de alimentos, 

partilha de bens, definição da guarda de filhos, ou até pretensão de reparação civil, o juiz 

deve decretar logo o divórcio e prosseguir com o processamento dos pedidos cumulados. 

“Não existe a possibilidade de invocação da culpa como causa para a dissolução do vínculo 

ou como defesa de mérito”. 
34

 

Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Maluf entendem que deva permanecer, na 

espécie litigiosa, a dissolução culposa e a dissolução remédio, tendo em vista que a 

supressão da espécie dissolutória culposa acarretaria a violação à dignidade da pessoa 

humana, protegida pelo art. 1º, III, da CF. Acrescentam, ainda, que “não se pode dizer que 
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a dissolução culposa equivale à mera investigação da causa do desaparecimento do afeto 

ou desamor, mas, sim, ao descumprimento de deveres conjugais”. 
35

   

A dissolução culposa é aquela fundada no grave descumprimento dos deveres 

conjugais (Código Civil, art. 1.572, caput) e a dissolução remédio é a separação devido a 

grave doença mental do cônjuge, com manifestação após o casamento, de cura improvável 

e com duração superior a dois anos (Código Civil, art. 1.572, § 2º) e com as consequências 

do § 3º do mesmo artigo. 
36

 

Entendemos que da Emenda Constitucional nº 66/2010 se infere que é possível 

dissolver o casamento pelo divórcio, sem que sejam exigidos o prazo de um ano para a 

hipótese de sentença de separação judicial e o prazo de dois anos para o caso de separação 

de fato do casal, não mencionando, nem proibindo a separação judicial. Portanto, houve a 

supressão da prévia separação como requisito e a eliminação de qualquer prazo para a 

propositura do divórcio judicial ou extrajudicial com a manutenção da separação para 

aqueles que a desejarem. 

Como se trata de um direito potestativo, este pode ser exercido sem a anuência do 

outro cônjuge, bastando a prova do casamento e o desejo de seu fim. Caso um cônjuge 

queira o divórcio e o outro queira a separação, prevalecerá o divórcio. Assim, a ruptura do 

vínculo conjugal pode ser antecipada, não precisando o seu decreto aguardar a sentença 

final e todo o desenrolar do processo. 

Quanto à discussão da culpa pelo término do casamento, cremos que foi afastada. 

No entanto, poderá haver pedido de reparação civil em casos graves de descumprimento 

dos deveres conjugais. Quanto à dissolução remédio, acreditamos que deva ser mantida em 

benefício do cônjuge acometido de doença mental grave. 

A apelação Cível Nº 70051711935, da Sétima Câmara Cível da Comarca de Porto 

Alegre, de Relatoria do Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, julgada em 27 de fevereiro 
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de 2013, mostra quais são os requisitos para a configuração da responsabilidade de 

indenizar com relação ao descumprimento dos deveres conjugais. 
37

  

Com relação aos alimentos, se o cônjuge que causou grave sofrimento ao outro, a 

ponto de ser possível um pedido de reparação civil, de acordo com o parágrafo único do 

art. 1.704 do atual Código Civil caber-lhe-á o valor indispensável à sua sobrevivência. 

Lembrando que o Superior Tribunal de Justiça já deixou clara a excepcionalidade e 

temporalidade dos alimentos entre cônjuges/companheiros. 

Outra solução seria a utilização do parágrafo único do art. 1.708 do atual Código 

Civil, alegando-se procedimento indigno do cônjuge para não lhe prestar alimentos. Esta 

tese sobre a indignidade do credor de alimentos é de Giselda Hironaka e que está detalhada 

no Capítulo 7, com relação a alimentos na multiparentalidade.  

Para Guilherme Calmon Nogueira da Gama, no campo do Direito de Família, as 

relações jurídicas se classificam em: a) relações conjugais e de união estável; b) as relações 

de parentesco e c) as relações de afinidade. 
38

 

O correto conhecimento das relações de parentesco e da afinidade é de suma 

importância no campo do Direito de Família, porque delas resultam direitos, obrigações e 

restrições. Podemos citar os direitos e deveres recíprocos entre os parentes, como a 

obrigação alimentar, o direito de receber herança, entre outros, com exceção do vínculo por 

afinidade. Também impõe o parentesco algumas proibições com relação à sua existência: 

não podem casar uns com os outros os parentes da linha reta e em certo grau os da colateral 
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(art. 1.521) e os afins em linha reta. No direito eleitoral, o parentesco pode gerar 

inelegibilidades (art. 14, § 7°, CF), somente para citar alguns exemplos.   

Neste sentido, é o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 

relatoria do Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Apelação Cível nº 

70052234671, Sétima Câmara Cível, Comarca Itaqui, julgado em 30/01/2013. 
39

   

Sobre as relações de parentesco, no Código Civil de 1916, estas eram reguladas 

pelos arts. 330 a 336. Em comentário ao art. 330, Clóvis Beviláqua define o parentesco 

como a relação que vincula entre si as pessoas que descendem do mesmo tronco ancestral. 

Silvio Rodrigues, tecendo comentários sobre tal definição, assevera que talvez a definição 

ficasse mais clara, se fizesse expressa distinção entre o parentesco em linha reta e em linha 

colateral, de acordo com os arts. 330 e 331 do Código Civil de 1916, renovados pelos arts. 

1.591 e 1.592 do Código Civil de 2002. 
40

  

Com relação aos vínculos de parentesco na linha colateral, em que o parentesco 

resulta da série de graus entre pessoas que têm uma origem comum, mas não descendem 

umas das outras, num primeiro momento, foram reconhecidos até o décimo grau, sendo 

reduzido para o sexto grau pelo art. 331 do Código Civil de 1916 e, posteriormente, 

reduziu-se para o quarto grau, conforme prescreve o art. 1.592 do Código Civil de 2002.    

Washington de Barros Monteiro nos ensina que o parentesco, de acordo com os 

arts. 330 a 336 do Código Civil de 1916, era resultante da consanguinidade, da afinidade e 

da adoção. O Código Civil de 2002 manteve essas espécies de parentesco e alçou a 

afinidade à união estável de acordo com o art. 1.595.
41

   

No Código Civil de 1916, o parentesco civil era exclusivamente aquele que se 

originava da adoção. Com o Código Civil de 2002, o parentesco não se restringe mais às 
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relações de consanguinidade e de adoção. Novos tipos de parentesco são contemplados: 

referente à reprodução humana assistida heteróloga (art. 1.597, V) e a paternidade 

desbiologizada, ou socioafetiva (art. 1.593). 
42

 

A principal relação de parentesco é a que se estabelece com a paternidade ou a 

maternidade e a filiação. 

Por meio do art. 1.593 do atual Código Civil de 2002, dispôs o legislador que ”o 

parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. 

De acordo com Paulo Lobo, a norma acima é de inclusão, pois não atribui a 

primazia à ordem biológica, deixando claro que a paternidade de qualquer origem é dotada 

de igual dignidade. 
43

  

O Art. 1.597 consigna ainda outras formas de parentesco, além das que já estavam 

previstas no art. 338 do Código Civil de 1916, todas fundadas na presunção da filiação 

concebida durante a constância do casamento.  

Explica Álvaro Villaça Azevedo que, com o advento da Constituição Federal de 

1988, não mais existem as discriminações entre parentesco legítimo para os filhos havidos 

do casamento e parentesco ilegítimo para os filhos havidos de relações eventuais ou 

adulterinas. Também não há mais o parentesco incestuoso, oriundo de ligações entre 

consanguíneos próximos e tampouco desigualdade entre os filhos consanguíneos e 

adotivos. Tais discriminações deixaram de existir por conta do disposto no § 6° do art. 227 

da Constituição atual, dispositivo este que foi sugestão de Álvaro Villaça Azevedo junto ao 

Relator da Constituinte, Senador Bernardo Cabral, com o intuito de que fosse incluído esse 

parágrafo, que é a exata tradução do art. 202 do Código Familiar para o Estado Mexicano 

de Hidalgo. 
44

  

Assim, o art. 1.596 reproduz a regra constitucional de igualdade dos filhos 

constante do § 6º do artigo 227 da Constituição Federal.  
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Com fundamento no dispositivo constitucional acima, um juiz entendeu que a avó 

não poderia ter deixado sua parte disponível de vultosa herança em testamento para as 

netas, excluindo duas por serem frutos de relacionamento extraconjugal do pai. Assim, 

reconhecendo o tratamento discriminatório dispensado pela avó, o juiz declarou o direito 

das netas de serem incluídas na partilha, por ter havido abuso de direito por parte da avó. 

Da decisão cabe recurso. 
45

 

Embora a avó esteja dentro da estrita legalidade, não se pode deixar de reconhecer 

que houve discriminação entre as netas.    

Por meio deste comando Constitucional da igualdade entre os filhos, podemos 

responder ao questionamento número 2, referente a este Capítulo 1, efetuado na Introdução 

deste Trabalho, asseverando que as relações de parentesco na multiparentalidade seriam 

extensivas a todos os parentes previstos no Código Civil, não se limitando aos parentes em 

linha reta. 

Destaca Pontes de Miranda a diferença entre família e parentesco, observando 

serem categorias diferentes, pois o cônjuge pertence à família, e não é parente do outro 

consorte, embora seja afim dos parentes consanguíneos do outro cônjuge. 
46

 

Como bem explica Caio Mário da Silva Pereira, “em senso estrito, a família se 

restringe ao grupo formado pelos pais e filhos”. 
47

  

Hodiernamente, a família, base da sociedade, é formada pelo casamento ou pela 

união estável por meio dos vínculos afetivos hetero ou homoafetivos sendo constituída ou 

não por seus filhos, ou formada por qualquer de seus pais e seus descendentes (família 

monoparental), de acordo com o art. 226 e parágrafos da Constituição Federal. 

Embora não haja lei sobre a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, o Supremo Tribunal Federal, em 05/05/2011, ao julgar a ADI nº 4.277/DF e a ADPF 

nº 132/RJ, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Ao interpretar o artigo 
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1.723 do Código Civil, conforme a Constituição Federal, garantiu aos parceiros 

homossexuais os mesmos direitos e deveres da união estável, entendida esta como 

sinônimo de família.
48

 

Em 25/10/2011, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do REsp nº 1.183.378-RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, permitiu a 

habilitação para o casamento de duas mulheres do Rio Grande do Sul, com fulcro no 

julgamento conjunto da ADPF nº 132/RJ e da ADI nº 4277/DF pelo Supremo Tribunal 

Federal e no entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua missão de 

uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à lei uma interpretação que não 

seja constitucionalmente aceita.
49

  

Como a decisão da Quarta Turma não tem efeito vinculante, isto é, aplica-se 

somente ao caso concreto julgado, cada Estado, por meio de seus Tribunais autorizava ou 

não o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. A fim de que houvesse uma 

padronização, o Conselho Nacional de Justiça, em 14 de maio de 2013, emitiu a Resolução 

nº 175, dispondo sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de 

união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
50

 

Com relação à filiação, a adoção de crianças por casais homossexuais ganhou um 

impulso considerável com a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em 27/04/2010, no Recurso Especial nº 889.852-RS, que, por unanimidade, negou 

recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que permitiu a adoção 

de duas crianças por um casal de lésbicas. A decisão apontou que estudos não indicam 

qualquer inconveniência de que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, 
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importando mais a qualidade do vínculo e do afeto no meio familiar em que serão 

insertas.
51

 

Outra barreira ultrapassada veio em 2009, quando o Conselho Nacional de Justiça 

mudou o padrão da certidão de nascimento do tradicional “pai” e “mãe” para o termo 

“filiação”, abrindo caminho para o registro de crianças por casais do mesmo sexo e 

garantindo à criança todos os direitos sucessórios e patrimoniais, inclusive em caso de 

separação ou morte de um dos pais. 
52

  

Com relação às técnicas de Reprodução Medicamente Assistida, a partir do 

reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da união homoafetiva como sinônimo 

perfeito de família, o Conselho Federal de Medicina, em 2013, por meio da Resolução 

CFM nº 2.013/2013, acrescentou aos pacientes das técnicas de Reprodução Humana 

Assistida os casais homoafetivos, respeitado o direito de objeção de consciência do 

médico. Após, vieram a Resolução 2.121/2015 que permitiu a gestação compartilhada em 

relacionamento homoafetivo e a última, a Resolução do CFM nº 2.168/2017 que define a 

gestação compartilhada em união homoafetiva em que não exista infertilidade. Considera-

se gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação do(s) 

oócito(s) de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira. 
53

       

 

1.1 PARENTESCO BIOLÓGICO OU CONSANGUÍNEO 

 

Conforme visto anteriormente, parentesco por consanguinidade é o vínculo 

existente entre pessoas que descendem de um mesmo tronco comum.  

Como tratou Clóvis Beviláqua:  

Parentesco é a relação que vincula entre si as pessoas procedentes de um 

mesmo tronco ancestral (cognação, consanguinidade) ou approxima cada 

um dos cônjuges dos parentes do outro (affinidade). Muitas vezes essa 
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relação é creada artificialmente sob os auspícios da lei e por intermédio 

da adopção. Toma, então, o nome de parentesco civil. (Transcrição ipsis 

litteris)
54

  

Teixeira de Freitas ensinava, em nota da sua Consolidação: “O parentesco é de 

consanguinidade ou cognação, isto é, pelo sangue dos parentes; ou de afinidade, isto é, 

pelo sangue de um dos cônjuges em relação ao do outro cônjuge”. 
55

  

No Código Civil de 1916, o assunto vinha disposto no art. 330 e, atualmente, no 

Código Civil de 2002, consta do art. 1.591. 

Conforme nos ensina Maria Helena Diniz, o parentesco natural ou consanguíneo 

divide-se em linha reta (art. 1.591) e em linha colateral (art. 1.592) até o quarto grau. 

Assim, são parentes em linha reta as pessoas que estão ligadas umas às outras por 

um vínculo de ascendência e descendência, de acordo com o art. 1.591 do atual Código 

Civil. 

A linha reta pode ser ascendente ou descendente. São parentes, na linha reta 

ascendente, o pai, o avô, o bisavô, etc., e na linha reta descendente, o filho, o neto, o 

bisneto, etc. O parentesco em linha reta não tem limitação.  

São parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um 

tronco comum, mas não descendem uma das outras, tudo de acordo com o art. 1.592 do 

atual Código Civil. São exemplos de parentes em linha colateral: irmãos, tios, sobrinhos e 

primos.  

O parentesco é contado por graus, que são a distância que vai de uma geração à 

outra. Na linha reta, o grau de parentesco é contado pelo número de gerações existentes 

entre o genitor e o gerado, de acordo com o art. 1.594, 1ª parte. Ex.: de pai a filho, um 

grau, de avô a neto, dois graus e assim por diante. Na linha colateral, o grau de parentesco 

também é contado pelo número de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente 

comum, e descendo até encontrar o outro parente, conforme o art. 1.594, 2ª parte. Ex.: para 

se contar o grau de parentesco entre sobrinho e tio, do sobrinho sobe até seu pai (um grau), 
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depois até seu avô (dois graus), que é o ascendente comum e desce até o tio, perfazendo-se 

três graus. 
56

 

Diversamente da linha reta, o parentesco, na linha colateral, tem limitação. O 

parentesco, na linha colateral, varia nas legislações e, no Brasil, já foi admitido até o 

décimo grau na vigência das Ordenações Filipinas, sendo reduzido para o sexto grau no art. 

331 do Código Civil de 1916, e, para o quarto grau, no art. 1.592 do atual Código Civil.
57

  

Em Portugal, de acordo com o art. 1.582
58

, do Código Civil, os efeitos do 

parentesco produzem-se até o sexto grau na linha colateral.  

No Código Civil da Espanha, de acordo com o art. 918
59

 do Código Civil, o 

parentesco colateral não está limitado a qualquer grau. Assim como no Código Civil da 

Argentina em seu art. 533
60

. 

Na lição de Rolf Madaleno
61

, a redução do parentesco colateral do sexto para o 

quarto grau pelo Código Civil de 2002 uniformizou o sistema atual quando trata dos 

direitos da personalidade, no parágrafo único do art. 12, quando trata da sucessão no art. 

1.839 e, no art. 1.592, ao estabelecer que o parentesco na linha colateral alcança até o 

quarto grau. No entanto, ainda existe uma contradição, pois o devedor de obrigação 

alimentar entre os colaterais não passa do segundo grau, de acordo com o art. 1.697 do 

Código Civil atual, embora seja herdeiro direto até o quarto grau.   
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Finalmente, o parentesco por consanguinidade será matrimonial, se oriundo de 

casamento e extramatrimonial, se proveniente de união estável, relações sexuais eventuais 

ou concubinárias, devendo ser ressaltada a igualdade na filiação alcançada pela 

Constituição Federal (art. 227, § 6°), e a igualdade das entidades familiares (art. 226, caput 

da CF), não mais se admitindo discriminar o parentesco em legítimo ou ilegítimo. O 

parentesco natural ou consanguíneo pode ser, ainda, duplo ou simples, conforme se origine 

dos dois genitores ou somente de um deles. Sob essa ótica, são irmãos germanos ou 

bilaterais os nascidos dos mesmos pais, e unilaterais os que o são de um só deles, caso em 

que podem ser uterinos, se filhos da mesma mãe e de pais diversos, ou consanguíneos, se 

do mesmo pai e de mães diferentes. 
62

  

Esta distinção mostra-se importante, pois como dispõe o art. 1.841 do Código 

Civil de 2002, “concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos 

unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar”. 

 

1.1.1 Parentesco por afinidade ou vínculo de afinidade? 

 

No Direito Romano, conforme José Carlos Moreira Alves, além do parentesco 

agnatício e cognatício, há a afinidade (adfinitas), que é o vínculo que existe entre um dos 

cônjuges e os parentes cognados do outro e decorre do casamento.  No entanto, os afins de 

um dos cônjuges não são afins dos afins do outro cônjuge, ou seja, os maridos de duas 

irmãs não são afins entre si. Quando se dissolve o casamento, a afinidade se extingue, 

embora persista para proibir o casamento entre o ex-genro e a ex-sogra ou entre a ex-nora e 

o ex-sogro. 
63

 

Washington de Barros Monteiro entendia que o vocábulo “parente” apenas é 

aplicável aos indivíduos ligados pela consanguinidade e só por impropriedade de 

linguagem se pode atribuir tal designação a outras pessoas, como o cônjuge e os afins.
64
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Silvio Rodrigues, comentando tal afirmação, acrescenta que realmente o 

legislador, ao se referir aos afins em linha reta, no art. 183, II, ou à afinidade, no art. 334, 

não utiliza o vocábulo “parentesco”, mas o termo “vínculo”. No entanto, tal não se dá nos 

arts. 190, I e 415, entre outros, em que chama “parentes” aos “afins”. Chamar parentes aos 

afins é uma tradição do direito brasileiro. 

E arremata: em vez de ser inconveniente a técnica de chamar parentes aos afins, 

parece facilitar a explicação e compreensão da matéria. E mais, o legislador de 2002, ao 

estabelecer no § 1° do art. 1.595 que “o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, 

aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro”, parece optar, em definitivo, 

por abranger no parentesco o vínculo de afinidade. 
65

  

Clóvis Beviláqua, comentando o art. 334, do Código Civil de 1.916, na 

observação 1, expõe: 

Afinidade é o vínculo que se estabelece entre cada cônjuge e os parentes 

do outro. Entre esses parentes, porém, não há relação alguma de ordem 

jurídica, ainda que, na sociedade, haja aproximação entre as “famílias”, e, 

na linguagem comum, se encontrem expressões traduzindo esse “fato”. 
66

 

De acordo com Pontes de Miranda, 

O parentesco pode ser a) consanguíneo ou natural, quando se funda na 

igualdade de sangue; b) afim, quando se forma entre um indivíduo e a 

família do outro, por intermédio da união sexual; c) meramente civil, 

quando emana, tão-só, do contrato de adoção. 
67

  

Rosa Maria de Andrade Nery, atualizadora do Tomo IX, do Tratado de Pontes de 

Miranda ensina que, pelo atual sistema de direito de família, os arts. 1.591, 1.593 e 1.595 

do atual Código Civil podem ser assim resumidos: “a) natural é o parentesco 

consanguíneo, em linha reta ou colateral; b) civil é o parentesco por adoção, por 

inseminação heteróloga, por afetividade, por afinidade, em linha reta ou colateral”. 
68
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Em sentido contrário, o Código Civil Português
69

 traz a noção de parentesco 

associada a uma relação de consanguinidade, como se pode ver da leitura do art. 1578°: 

“Parentesco é o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma delas descender da 

outra ou de ambas procederem de um progenitor comum”. E sobre a noção de afinidade, o 

mesmo Código é textualmente claro em seu art. 1.584°: “Afinidade é o vínculo que liga 

cada um dos cônjuges aos parentes do outro”.  

No entanto, a dúvida continua em nosso Código Civil com a leitura dos arts. 

1.521, II, ao se referir aos afins em linha reta, ou à afinidade no art. 1.595 caput, pois 

ambos utilizam o vocábulo vínculo e não parentesco. Em sentido contrário, os arts. 1.524 e 

1.737 do atual Código Civil. 
70

   

Entende Silmara Chinellato
71

 que, para a Constituição Federal, os afins são 

considerados parentes, tal como se pode observar pela leitura do § 7º, do art. 14, que 

considera “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”.  

Assevera que, diante da redação clara do § 1º do art. 1.595 do Código Civil, 

parece inoportuna a discussão sobre a natureza da afinidade: se vínculo ou parentesco, pois 

trata-se de parentesco, por definição legal. 

Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama, parentesco e afinidade são 

vínculos que não se confundem, embora seja utilizada terminologia que, muitas vezes, os 

considera no mesmo contexto, como o termo “parentesco por afinidade”. Tanto o Código 
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Civil de 1916 quanto o Código Civil de 2002 não se preocuparam em distinguir as noções 

de parentesco e de afinidade. 
72

   

Maria Helena Diniz
73

 aponta a simetria entre afinidade e parentesco natural. 

Citando Washington de Barros Monteiro, ensina que “a afinidade é o liame jurídico que se 

estabelece entre cada cônjuge ou companheiro e os parentes do outro”, havendo certa 

analogia com o parentesco consanguíneo no que diz respeito à determinação das linhas e 

graus. 

José Luiz Gavião de Almeida é taxativo ao afirmar que afinidade nunca foi 

parentesco entre nós. No entanto, expressamente, o Código Civil atual chamou a afinidade 

de parentesco como se depreende do art. 1.595, § 1°. E conclui: “se há formação de 

parentesco entre uma pessoa e o filho de seu cônjuge, trata-se de parentesco em primeiro 

grau e em linha reta por afinidade”. Mas esta é a ligação entre pais e filhos, ou seja, linha 

reta e primeiro grau. E conclui: “se é filho, os seus direitos devem ser os mesmos que os 

dos demais filhos naturais e civis, mesmo sendo filho por afinidade, conhecido como 

enteado”. 
74

 

O Projeto de Lei do Senado N° 470/2013
75

, da senadora Lídice da Mata, 

denominado Estatuto das Famílias, traz a afinidade como parentesco, no entanto não 

menciona a adoção em seu art. 9º: “O parentesco resulta da consanguinidade, da 

socioafetividade e da afinidade”. Em seu art. 87, assevera que “a adoção de crianças 

adolescentes é regida por lei especial”. 

Conforme Luiz Edson Fachin, este vínculo é apreendido tão-somente do ponto de 

vista formal na dimensão parental. Assim, tal eficácia não atinge o direito sucessório, pois 

conforme já se assentou na jurisprudência, o enteado, na condição de afim do padrasto, não 

herda deste. Há também limites, como na hipótese da pensão alimentar, o que já restou 

entendido pela jurisprudência, pois não há extensão legal à obrigação de alimentos à nora 
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pelo sogro ou sogra, ou ambos e vice-versa. A afinidade, portanto, configura-se em laço 

parental de efeitos limitados. 
76

   

O Código Civil português
77

 admite a prestação de alimentos do padrasto e da 

madrasta, relativamente a enteados menores, art. 2.009º, 1, f: “o padrasto e a madrasta, 

relativamente a enteados menores que estejam, ou estivessem no momento da morte do 

cônjuge, a cargo deste”.  

No mesmo sentido, o Código Civil francês
78

, em seu art. 206, prevê a prestação de 

alimentos dos genros e noras aos sogros e sogras, que cessa com a dissolução do 

casamento de quem gerou a afinidade.  

Entende Paulo Lôbo que o parentesco por afinidade tem por fito muito mais o 

estabelecimento de uma situação jurídica de impedimentos e deveres, por razões morais. 
79

  

Adotamos o entendimento de que a afinidade, para o nosso Direito, seja um 

vínculo de efeitos limitados, pois para que um padrasto seja considerado pai do enteado há 

um longo caminho a ser percorrido por ambos até que se chegue à paternidade e filiação 

socioafetivas. Caminho este que nem sempre é percorrido por todos os padrastos/madrastas 

e enteados/enteadas, permanecendo apenas o vínculo por afinidade.    

Da leitura do art. 1.595, §§ 1° e 2° fica clara a limitação do vínculo por afinidade 

aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. E, ainda, na 

linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. 

Desta forma é impedimento para o casamento (art. 1.521, II) e para a constituição da união 

estável (art. 1.723, § 1°). Assim, não podem casar genro e sogra, sogro e nora, padrasto e 
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enteada, madrasta e enteado, mesmo depois da dissolução por morte ou divórcio do 

casamento, ou dissolução da união estável. Porém, na linha colateral, cessa a afinidade 

com o óbito do cônjuge ou companheiro, ou a dissolução do casamento e da união estável, 

não estando vedado o casamento entre aqueles que eram cunhados.      

Importante lembrar que, na linha reta, a afinidade não tem limite de grau, ao 

contrário da linha colateral, em que o vínculo por afinidade não vai além do segundo grau, 

isto é, os cunhados (as). Além disso, não há vínculo por afinidade entre concunhados e 

entre cônjuges e companheiros.   

Assim, na linha reta, há vínculo por afinidade, em primeiro grau, entre sogro e 

nora e sogra e genro, padrasto e enteada(o), madrasta e enteado(a). Em segundo grau, na 

linha reta, o cônjuge ou companheiro será afim com os avós do outro e estes com os avós 

daquele e assim por diante, porque, na linha reta, não há limite de grau. 

   

1.2 PARENTESCO CIVIL  

 

O Código Civil de 1.916 estabeleceu uma relação jurídica de parentesco 

meramente civil entre adotante e adotado. 

Segundo Orlando Gomes, o parentesco civil é limitado na adoção. O vínculo que 

se forma é exclusivamente entre o adotante e o adotado, pois nenhuma relação se constitui 

entre um e a família do outro, salvo para os impedimentos matrimoniais. É, portanto, um 

parentesco de superposição, porque o adotado fica vinculado à dupla ordem de parentesco, 

para com o adotante e para com a família. No entanto, o adotado passa ao pátrio-poder do 

adotante. 
80

  

O parentesco civil sempre esteve tradicionalmente atrelado à adoção. A partir da 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, sua conceituação não veio esclarecida pelo 

legislador civilista, tal como se verifica por meio do art. 1.593 que dispôs: “o parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.    
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Sobre o parentesco consanguíneo ou natural, já foram tecidos os comentários no 

item anterior. E sobre o parentesco civil, como pode ser entendido o conteúdo do termo 

“outra origem”?  

 Tendo em vista a presunção estabelecida no art. 1.597, V, do atual Código Civil, 

que é uma presunção absoluta de filiação, a “outra origem”, prevista no art. 1.593, do 

mesmo Código, passou a abarcar a filiação decorrente da inseminação artificial heteróloga 

entre o pai que anuiu com essa técnica e o filho advindo dessa inseminação com material 

genético de terceiro, e também incluiu a paternidade socioafetiva nascida da posse do 

estado de filho, onde preponderam os fatos. 
81

  

A respeito do tema, a I Jornada de Direito Civil, de 2002, trouxe o Enunciado n. 

103
82

: 

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

civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de 

que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das 

técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) 

que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade 

socioafetiva, fundada na posse do estado de filho. 

 Também, na III Jornada, houve o entendimento do Enunciado 256
83

: “a posse do 

estado de filho (parentalidade socioafetiva), constitui modalidade de parentesco civil”.
84

 

O novo Código Civil argentino de 2014
85

 traz o conceito de parentesco de forma 

mais clara do que o nosso, de acordo com o art. 529 – “Parentesco é o vínculo jurídico 

existente entre pessoas em razão da natureza, das técnicas de reprodução humana assistida, 

da adoção e da afinidade”.  

Portanto, de acordo com a regra do art. 1.593, do atual Código Civil, o parentesco 

civil é todo aquele que não tem origem biológica. O termo “outra origem” admite como 
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fontes de parentesco os casos de reprodução medicamente assistida heteróloga, as relações 

socioafetivas e a adoção.  

 

1.2.1 Parentesco pela adoção  

 

O instituto da adoção é capaz de estabelecer um vínculo parental na ausência de 

casamento ou liame sanguíneo, bastando o amor entre os indivíduos que se recebem como 

pais e filhos. O Art. 227, § 6°, da Constituição Federal é assertivo ao determinar que: “os 

filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.  

Das relações de parentesco, a mais importante é a que se estabelece entre pais e 

filhos. 
86

 

Caio Mário da Silva Pereira define adoção como o “ato jurídico pelo qual uma 

pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação 

de parentesco consanguíneo ou afim”. 
87

  

Para Maria Helena Diniz, a adoção é uma ficção legal que dá origem a uma 

relação de parentesco civil de 1° grau em linha reta entre o adotante e o adotado, criando 

laços de parentesco entre o adotado e a família do adotante. 
88

  

O Código Civil de 1916 estabeleceu uma relação jurídica de parentesco 

meramente civil entre adotante e adotado de acordo com o art. 336. Tal parentesco 

limitava-se ao adotante e ao adotado, salvo quanto aos impedimentos matrimonias (art. 

376), não podendo casar o adotante com o cônjuge do adotado e o adotado com o cônjuge 

do adotante nem o adotado com o filho superveniente ao pai ou à mãe adotiva (art. 183, III 

e V).   

A adoção não rompia os vínculos com a família biológica e quanto aos direitos 

sucessórios, no regime do Código Civil de 1916, se o adotado concorresse com legítimos 
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supervenientes à adoção, tocava somente metade da legítima cabível a cada um destes de 

acordo com o art. 1.605, § 2°.
89

 

Álvaro Villaça Azevedo sempre entendeu inconstitucional o art. 377 do Código 

Civil de 1.916, o qual deixava claro que a adoção não envolvia direito sucessório caso o 

adotante tivesse filho.
90

  

Após a Constituição Federal de 1.988, a adoção produz efeitos pessoais e 

patrimoniais, dando nascimento às relações de parentesco, sendo mantidos os 

impedimentos matrimoniais. Assim, o filho adotivo goza dos mesmos direitos que os filhos 

havidos de relação de casamento, sendo herdeiro necessário, recebendo este o mesmo que 

os filhos biológicos. No mesmo sentido, o princípio contido no art. 229 da Constituição 

Federal de 1.988 é válido para os filhos adotados, impondo aos pais adotivos o dever de 

assistência, criação e educação de tais filhos e estes o dever de ajudar e amparar os pais 

adotivos na velhice, carência ou enfermidade. 
91

     

Quanto à “legitimação adotiva”, antes regulada pela Lei nº 4.665/65, passou a 

denominar-se “adoção plena” pelo Código de Menores, Lei nº 6.697/79. Com o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, desapareceu a distinção entre 

“adoção simples” e “adoção plena”, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente só 

conhece, para os menores, uma única forma de adoção, isto é, a adoção plena, de acordo 

com o art. 41 do mesmo Estatuto, o qual estabelece que a “adoção atribui a condição de 

filho ao adotado, com os mesmo direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de 

qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”. 
92

   

Atente-se ao § 1º do art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma 

exceção ao princípio do rompimento com a família de origem, pois se um dos cônjuges ou 

concubinos adota o filho do outro, serão mantidos os vínculos de filiação entre o adotado e 

o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.  
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Ênio Santareli Zuliani
93

 nos mostra na decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

ainda sob a égide do Código Civil de 1.916, que a discussão sobre a vocação hereditária 

deve verificar a data do óbito, se anterior ou posterior à Constituição Federal de 1.988, que 

prevê a igualdade das filiações do § 6° do art. 227, mesmo que a adoção tenha se efetivado 

anteriormente. A decisão proferida no REsp 260.079-SP
94

, de relatoria do Min. Fernando 

Gonçalves, DJ de 20/06/2005, garantiu ao adotado quinhão igual aos filhos do casamento 

da falecida. Assim, houve a prevalência dos arts. 1.572 e 1.577, ambos do Código Civil de 

1.916, que preveem respectivamente: “aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança 

transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” e “a capacidade para 

suceder é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará conforme a lei então em 

vigor.    

É este o sentido do art. 41, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “a adoção 

atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 

matrimonias”.   

Em sentido da não aplicação do disposto no art. 227, § 6° da Constituição Federal, 

por considerar que o preceito constitucional, caso incidisse, prejudicaria a expectativa 

patrimonial da adotada, especialmente porque a adoção não rompeu os vínculos biológicos 

(AI 600.669-4/1, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado). A 

menor foi adotada por escritura pública antes da Constituição Federal de 1988 e do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. Tratou-se de adoção simples que era muito comum 

para regularizar a situação daquele que se casava com a mãe da menina órfã de pai. Após a 

adoção, seu avô paterno faleceu e ela recebeu a herança com fundamento no art. 378 do 

Código Civil de 1916; “os direitos e deveres que resultam do parentesco natural não se 

extinguem pela adoção, exceto o pátrio poder, que será transferido do pai natural para o 

adotivo”. Embora a avó tenha falecido após a Constituição Federal de 1.988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, entendeu-se pela não aplicação do art. 1.577, do Código Civil de 

1916, pois a intenção da adoção simples era de que a adotada continuaria herdeira dos bens 

dos parentes consanguíneos, e interpretação diferente desta iria prejudicar a adotada. 

Portanto, os efeitos favoráveis da adoção são incorporados ao patrimônio do adotado, mas 

as desvantagens não. 
95

 

A adoção disciplinada pelo Código Civil de 1.916, de acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves, “não integrava o adotado totalmente na nova família”, pois, conforme o art. 

378 do Código Civil de 1.916, os direitos e deveres resultantes do parentesco natural não 

se extinguiam com a adoção, exceto o pátrio poder, hoje poder familiar, que era transferido 

do pai natural para o adotivo. Assim, os adotantes tinham que partilhar o filho com a 

família biológica e, para evitar tal situação, deu-se início à prática ilegal de se registrar 

filho alheio como próprio, em uma adoção simulada ou “adoção à brasileira”. 
96

 

A adoção à brasileira, também conhecida como adoção simulada, acarreta reflexos 

na área cível e criminal, sendo que, na área criminal, o juiz não deve aplicar a pena pela 

nobreza do ato, de acordo com o parágrafo único do art. 242 do Código Penal. Quanto ao 
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cível, será permitida a anulação quando contaminado com os vícios do ato jurídico (art. 

171, II, do atual Código Civil). 
97

 

Sobre o tema “adoção à brasileira”, este será desenvolvido no Capítulo 5 que trata 

da parentalidade socioafetiva.  

 

1.2.2 Parentesco pela técnica de reprodução medicamente assistida heteróloga  

 

Quanto à presunção da paternidade na constância do casamento, os romanos 

exprimiam no conhecido aforismo: pater vero is est quem nuptiae demonstrant. 
98

 

 O Código Civil de 2002 repetiu, em seu artigo 1.597, as duas hipóteses de 

presunção de filiação na constância do casamento, fundadas na presunção pater is est, 

atribuindo a paternidade ao marido da mulher casada, se o filho nascer nos 180 dias que se 

seguirem após ser estabelecida a convivência conjugal, ou se nascer nos 300 dias 

subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e 

anulação do casamento, constantes do artigo 338 do Código Civil de 1.916.   

Porém, o art. 1.597 não tratou apenas das duas situações referidas no Código Civil 

de 1916, mas ampliou o rol de presunções da filiação nos incisos III, IV e V, nos seguintes 

termos: 

III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido; 

IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 

excedentários, decorrentes da concepção artificial homóloga; 

V – havidos, por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha 

prévia autorização do marido. (Grifos nossos). 

Tais incisos cuidam da Reprodução Medicamente Assistida, utilizada por casais 

heterossexuais ou homossexuais, porém, apenas reconhecem a existência da Reprodução 

Medicamente Assistida, sem, contudo, autorizá-la ou regulamentá-la.  
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Importante observar a grande confusão terminológica do Código Civil ao tratar 

das várias técnicas de reprodução humana assistida.  

Ao conjunto de técnicas que auxiliam o processo de reprodução humana foi dado 

o nome de técnicas de reprodução assistida (TRA). 
99

 

De acordo com o Enunciado 105
100

, aprovado na I Jornada de Direito Civil – 

Conselho da Justiça Federal, de setembro de 2002: “As expressões ‘fecundação artificial’, 

‘concepção artificial’ e ‘inseminação artificial’ constantes, respectivamente, dos incisos III, 

IV, V do art. 1.597, deverão ser interpretadas como ‘técnica de reprodução assistida’ ”. 

Interessante julgado, Apelação nº 1111569-87.2017.8.26.0100
101

, do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Fábio Podestá, data 

de publicação 25/07/2018, trata da confusão entre procedimentos de inseminação artificial 

e fertilização in vitro.  

Ementa. PLANO DE SAÚDE. Paciente com diagnóstico de infertilidade, 

alterações anatômicas nas trompas, falência ovariana precoce, 

endometriose profunda e endometrioma nos dois ovários, necessitando 

realizar o tratamento de fertilização in vitro com urgência. Patologias não 

excluídas da cobertura contratual e listadas na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças. Prescrição de fertilização in vitro. Cobertura 

devida. Inteligência dos artigos 10, caput, e 35-C, da Lei 9.656/98
102

. 

Obrigatoriedade da cobertura do atendimento os casos de planejamento 

familiar, o que inclui direito de constituição de prole. Art. 2º, da Lei nº 

9.263/1996. Inaplicabilidade do art. 10, III, da Lei nº 9.656/98 por 

ausência de subsunção. Inseminação artificial não pode ser confundida 
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com fertilização in vitro, por se tratar de procedimentos distintos. Não se 

pode conferir interpretação ampliativa à norma restritiva. Sentença 

reformada. Apelo provido. (Grifos nossos). 

De acordo com Maria Helena Diniz, “a fertilização in vitro concretiza-se pelo 

método ZIFT, que consiste na retirada de óvulo da mulher para fecundá-lo na proveta, com 

sêmen do marido ou de outro homem, para depois introduzir o embrião no seu útero ou no 

de outra”. 

Quanto à inseminação artificial que se processa mediante o método GIFT, refere-

se à “fecundação in vivo, ou seja, à inoculação do sêmen na mulher, sem que haja qualquer 

manipulação externa de óvulo ou de embrião”. 
103

 

Silmara Chinellato
104

 assevera que, pelos seus estudos, concluiu que fertilização e 

concepção são sinônimos, embora, na linguagem médica, seja utilizada “fertilização”, e 

“concepção” seja utilizada na linguagem jurídica.   

Desta forma, Silmara Chinellato
105

 sugere que: 

O inciso III, do artigo 1.597 poderia empregar a expressão fertilização 

homóloga; o inciso IV poderia aludir à fertilização homóloga e o V, 

fertilização heteróloga ou fertilização por doador. O adjetivo artificial 

pode ou não ser utilizado, referindo-se à forma “não natural” da 

fertilização. 

Quanto à presunção de paternidade do marido falecido, constante do inciso III, do 

art. 1.597, dispõe o Enunciado 106
106

, da I Jornada de Direito Civil, 2002:  

“Art. 1597, III: para que seja presumida a paternidade do marido falecido, 

será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de 

reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na 

condição de viúva, sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita 

do marido para que se utilize seu material genético após sua morte.” 

Anota Silmara Chinellato que a inseminação post mortem, admitida pelo inciso III 

do art. 1.597, envolve direitos de personalidade daquele de quem se origina o sêmen. Caso 

não haja manifestação expressa de vontade quanto à inseminação post mortem, o sêmen 

deverá ser destruído, pois não se pode presumir que alguém queira ser pai depois de morto.  
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Assim, admitida a inseminação post mortem, não deve haver discriminação ao 

filho assim gestado, subtraindo-lhe quaisquer direitos decorrentes desta paternidade, pois 

afrontaria a regra de igualdade entre os filhos prevista na Constituição Federal no art. 226, 

§ 6º.
107

  

Caso haja, no momento da morte do pai, apenas sêmen do pai destinado à 

fertilização homóloga, aplica-se o inciso III do art. 1.597 cc art. 1.799, I que se refere à 

prole eventual, ambos do Código Civil. Quanto ao prazo de dois anos previsto no § 4º do 

art. 1.800 do Código Civil, Silmara Chinellato, analisando o Direito Civil à luz da 

Constituição Federal, entende que não se poderá discriminar o filho havido post mortem 

concebido com sêmen do pai pré-morto, depois do prazo de dois anos. A 

inconstitucionalidade deve ser alegada incidentalmente pelo interessado no caso 

concreto.
108

 

A Lei nº 32/2006
109

, de Portugal, em seu art. 22º, número 1, deixa claro que após 

a morte do marido ou do homem com quem vivia em união de fato, não é lícito à mulher 

ser inseminada com sêmen do falecido, ainda que este haja consentido no ato de 

inseminação. Além disto, em caso de falecimento, tal material genético deverá ser 

destruído, mesmo que esteja dentro do período estabelecido para a conservação do sêmen, 

de acordo com o número 2 do mesmo artigo. 

Explica Silmara Chinellato que a expressão “nascituro” já inclui o embrião pré-

implantatório, e que a lei poderá distinguir a capacidade do nascituro implantado e do não-

implantado. Assim, no caso dos embriões excedentários ainda não implantados, considera-

se a existência de um ser já concebido que aguarda in vitro ou na crio-conservação a 

implantação no ventre materno. Deve, portanto, ser aplicado o disposto nos arts. 2º e 1.798, 

ambos do Código Civil atual, pois já há uma concepção
110

.  
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Ao embrião pré-implantatório excedentário aplicam-se o art. 1.798 cc incisos IV e 

V do art. 1.597, ambos do Código Civil, conforme se trate de fertilização homóloga ou de 

fertilização heteróloga com autorização do marido ou do companheiro.
111

 

Salienta Silmara Chinellato que a capacidade para suceder será fixada a partir da 

implantação in vivo: a gestatriz é a mãe, sendo pai o marido ou companheiro.
112

 

Em Portugal, a Lei nº 32/2006
113

, em seu art. 22º, número 3, assegura ser lícita a 

transferência post mortem de embrião para permitir a realização de um projeto parental 

claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, decorrido que seja o prazo 

considerado ajustado à adequada ponderação da decisão. 

Tanto nos casos em que haja apenas o material genético do marido ou no caso de 

haver embriões excedentários do ex-casal, a reprodução assistida pos mortem deve contar 

com a autorização prévia expressa do marido ou companheiro falecido por envolver 

direitos de personalidade e, não se podendo presumir que alguém deseje ser pai após sua 

morte. 

No Brasil, não temos lei, mas, sob este tema, há o Projeto de Lei do Senado nº 

749/2011, que acrescenta parágrafo único ao art. 1.597 do Código Civil, para estabelecer 

que: 

Nos casos de filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo 

que falecido o marido, e de filhos havidos, a qualquer tempo, quando se 

tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 

homóloga, a utilização post mortem do sêmen do marido ou companheiro 

ou de embriões excedentários somente poderá ser feita pela esposa ou 

companheira, no prazo de até doze meses após o óbito, e mediante 

existência de autorização expressa do falecido.
114

   

O prazo de doze meses parece-nos que seja para compatibilizar com o prazo de 

dois anos previsto no § 4º do art. 1.800 do Código Civil. 

                                                 
111

 CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito brasileiro. 

In: Campos, Diogo Leite de. Chinellato, Silmara Juny de Abreu. (Coord.). Pessoa Humana e Direito. 

Coimbra: Almedina, 2009, p. 454-455.  

112
 CHINELLATO, Silmara Juny. Coord. Antônio Junqueira de Azedo. Comentários ao Código Civil. Parte 

Especial. Do Direito de Família. Art.s 1.591 a 1.710, 2004. v.18. p.59. 

113
 Lei nº 32/2006, de 26 de julho de 2006. Disponível em 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=903&tabela=leis&so_miolo>. Acesso em 

10 abr. 2018.  

114
 Projeto de Lei do Senado nº 749/2011. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/103840>.Acesso em 15 jul. 2018.  



53 

 

 

 

O Enunciado 267 da III Jornada de Direito Civil, de 2007 também prevê um 

prazo: 

Enunciado 267 – Art. 1.798: A regra do art. 1.798 do Código Civil deve 

ser estendida aos embiões formados mediante o uso de técnicas de 

reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa 

humana a nascer cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras 

previstas para a petição de herança. 
115

 

O Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, no julgamento do Recurso 

Especial Nº 1.475.759-DF
116

, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 

17/05/2016, firmou o entendimento de que o termo inicial para ajuizamento de ação de 

petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, 

e não a do trânsito em julgado do inventário. 

No entanto, a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005, art. 5º, II) permitiu a 

utilização para pesquisa de embriões congelados há três anos ou mais. O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, por maioria de seis votos contra cinco, em 29 de maio de 2008, em Sessão 

Plenária, que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida 

nem a dignidade da pessoa humana.  É também o que prevê a Resolução do Conselho 

Federal de Medicina nº 2.168/2017: “os embriões criopreservados e abandonados por três 

anos ou mais poderão ser descartados”. Portanto, o ideal seria que o prazo de três anos de 

congelamento do embrião fosse garantido para a inseminação homóloga post mortem.    

Assim, deixamos, como sugestão, a modificação do § 4º do art. 1.800 do atual 

Código Civil e do parágrafo único do art. 1.597, acrescido pelo Projeto de Lei do Senado 
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nº 749/2011, para constar o prazo de três anos após a abertura da sucessão em que os bens 

reservados, salvo disposição em contrário do testador, sejam destinados aos herdeiros 

legítimos, caso não seja concebido o herdeiro esperado.   

Sobre a presunção de paternidade na união estável, por ser situação de fato, que se 

forma e se extingue sem a necessidade de registro formal, não cabe a presunção da 

paternidade. Exceção deverá ser feita quando houver escritura pública de união estável ou 

sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Neste sentido, é o Provimento Nº 

63
117

, de 14 de novembro de 2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

Com relação à presunção da filiação resultante de fecundação artificial homóloga 

ou heteróloga, em caso de união estável, deixamos a sugestão de alteração legislativa no 

seguinte sentido: Art. 1.597, VI - na constância da união estável, haverá a mesma 

presunção constante dos incisos anteriores, desde que haja a certidão de conversão de 

união estável em casamento, ou escritura pública de união estável, ou ainda sentença em 

que foi reconhecida a união estável do casal.  

Acerca dos embriões excedentários, referidos no inciso IV, manifestou-se o 

Conselho da Justiça Federal, de acordo com o Enunciado 107
118

, aprovado na I Jornada de 

Direito Civil de 2002: 

 Art. 1.597, IV: finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1.571, a 

regra do inciso IV somente poderá ser aplicada se houver autorização 

prévia, por escrito dos ex-cônjuges, para a utilização dos embriões 

excedentários, só podendo ser revogada até o início do procedimento de 

implantação desses embriões. 

O Enunciado 107 não trata da separação de fato, que pode ocorrer no casamento, 

não pondo fim à sociedade conjugal. Também não se refere à união estável, a qual não foi 

tratada pelo art. 1.597 do atual Código Civil. No entanto, em ambas as circunstâncias, 

deverá haver a autorização prévia do marido ou do ex-companheiro por se tratar de direitos 

da personalidade.  

De acordo com o Enunciado 257, da III Jornada de Direito Civil de 2004
119

, as 

expressões “fecundação artificial”, “concepção artificial” e “inseminação artificial”, 
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constantes, respectivamente dos incisos III, IV e V do art. 1.597 do Código Civil, devem 

ser interpretadas de forma restritiva, não abrangendo a utilização de óvulos doados e a 

gestação de substituição.  

Observa-se que a ótica do art. 1.597 e seus incisos é sempre em relação à 

paternidade e não à maternidade. Por isto, é que se presume que o material genético da mãe 

é sempre da mulher, que esta é a gestatriz e que o material genético da pessoa falecida será 

sempre o do marido ou de terceiro, no caso da reprodução medicamente assistida 

heteróloga.  

Para que se pudesse falar em presunção de parentalidade, o inciso III poderia ser 

escrito da seguinte forma: III – havidos por reprodução assistida homóloga, mesmo que 

falecido o marido ou a mulher. Neste caso, a mulher falecida teria deixado autorização por 

escrito para que se pudesse utilizar seu material genético, que depois da fertilização seria 

gestado por meio de uma gestação de substituição. 

A técnica intitulada gestação de substituição, imprópria e vulgarmente chamada 

de “barriga de aluguel”, é a gestação em que não coincidem a mãe biológica, que é a 

doadora do óvulo, e a mãe gestatriz, aquela que gesta e dará à luz. 
120

   

Com relação ao inciso V, do art. 1.597, de acordo com o Enunciado 258, 

aprovado na III Jornada de Direito Civil de 2004, haverá presunção absoluta de 

paternidade, caso o marido tenha autorizado previamente a fertilização heteróloga. 

O Enunciado 258
121

, aprovado na III Jornada de Direito Civil de 2004 dispõe que:  

Arts. 1.597 e 1.601: não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código 

Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga 

autorizada pelo marido nos termos do inciso V do art. 1.597, cuja 

paternidade configura presunção absoluta.   
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No caso de filiação originada de procriação assistida heteróloga, sem autorização 

do marido, a criança não terá pai e haverá, neste caso, uma família monoparental.   

No mesmo sentido, é o Enunciado 104, da I Jornada de Direito Civil de 2002, que 

dispõe:  

Art. 1.597: no âmbito das técnicas de reprodução assistida envolvendo o 

emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da 

relação sexual é substituído pela vontade (ou eventualmente pelo risco da 

situação jurídica matrimonial) juridicamente qualificada, gerando 

presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da 

mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa (ou 

implícita) da vontade no curso do casamento.  

O Código Civil português
122

 prevê, em seu art. 1839º, nº 3, que não é permitida a 

impugnação de paternidade com fundamento nas técnicas de reprodução medicamente 

assistida ao cônjuge que nela consentiu.  

De acordo com Eduardo de Oliveira Leite, analisando o artigo 1.597, esclarece 

que o Código Civil não regulamentou completamente a reprodução assistida, limitando-se 

a estabelecer a presunção da paternidade neste artigo e a regra geral do parentesco no art. 

1.593. 
123

 

 

1.2.3 Parentesco pela posse do estado de filho (socioafetividade) 

 

Entende Orlando Gomes
124

 que a “posse do estado de filho constitui-se por um 

conjunto de circunstâncias capazes de exteriorizar a condição de filho legítimo do casal 

que o cria e educa”. 

Como bem explica Clóvis Beviláqua
125

, a posse do estado de filho se compõe de 

três requisitos, que atuam de modo ininterrupto: nominatio, tractatus e reputatio. 
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1º) a nominatio: é o uso constate do nome de família do pretendido pai; 

2º) o tratactus: que é a situação resultante de ser o indivíduo criado, educado, tido 

e apresentado como filho legítimo, pelo pai e pela mãe;    

3º) a reputatio: que é a situação resultante de ser o indivíduo sempre considerado, 

na família e na sociedade, como filho legítimo das pessoas de quem ele afirma ser.  

Assim, a posse do estado de filho é um meio de prova, por meio dos seus três 

elementos, que permitem uma diretriz a quem precisa provar a filiação, visando constituir a 

paternidade ou a maternidade.  

Caio Mário ensina que, “se o investigante traz e usa nome do investigado; dele 

recebe tratamento como filho, no meio doméstico e familiar; e se goza no meio social do 

conceito de filho seu, são indícios muito fortes da existência da relação biológica da 

paternidade”.
126

   

No entanto, adverte Orlando Gomes
127

 que a posse de estado é uma presunção 

iuris tantum.  

Afirma Clóvis Beviláqua
128

 que o Código Civil de 1916 não se refere à prova pela 

posse do estado, conforme o art. 349: “Na falta de registro civil, seja por extravios dos 

livros respectivos, seja por outro motivo, é admissível em direito: I – quando houver 

começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente: II – quando 

existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos”. 

Observamos que o art. 349, referido por Clóvis Beviláqua, é reproduzido no art. 

1.605 do Código Civil atual.  

Luiz Edson Fachin concebe que “se a lei civil não se refere explicitamente à posse 

de estado como situação reveladora da filiação, também não o faz quanto à verdade 

biológica, haja vista os rigores da presunção pater is est”.  
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E conclui que a jurisprudência foi mitigando esses rigores em nome da verdade 

dos fatos, e o mesmo vem sendo feito com relação à verdade socioafetiva. 
129

 

Sílvio Rodrigues, comentando o inciso II, do art. 349, escreveu: ”Parece que nesse 

inciso se enquadra, como elemento comprovador de legitimidade, a posse de estado de 

filho legítimo”. 
130

 

O Código Civil italiano, em seu art. 237
131

 traz os fatos constitutivos da posse de 

estado de filho, isto é, que o pai tenha tratado a pessoa como filho e tenha provido nesta 

qualidade seu sustento, educação e formação; que a pessoa seja constantemente 

considerada como filho nos meios sociais e que seja reconhecida como filho pela família. 

A partir da reforma do Código, em 07/02/2014, foi retirada a necessidade de o filho portar 

o nome de família.  

O Código Civil francês, ao descrever a posse do estado de filho, em seus artigos 

311-1
132

 e 311-2, elenca os principais fatos a serem observados: que a pessoa tenha sido 

tratada como filho pela família e que este a trate como seus pais; que nesta qualidade os 

pais tenham provido sua educação, seu sustento e sua formação; que esta pessoa seja 

reconhecida como filho na sociedade e pela família; que seja considerada como tal pela 

autoridade pública e que porte o nome de família a qual diz pertencer. Além disto, o art. 

311-2 assevera que a posse de estado deve ser contínua, pacífica, pública e inequívoca.     

Como bem explica o doutrinador português Guilherme de Oliveira, em Portugal, a 

posse de estado deve existir e basta que exista ao tempo do nascimento. Uma solução 
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contrária, ou seja, a defesa de que a posse de estado se deve manter ou deve existir só no 

momento da ação, não resultaria tanto da vontade de procurar estabelecer a verdade 

biológica da filiação, como da vontade de tutelar uma realidade sociológica ou afetiva 

consolidada; mas o direito português não aceita, e o regime do artigo 1831º não considera 

em particular senão o valor indiciário da posse de estado na busca do vínculo de sangue. 

Assim, a posse de estado deve existir, e basta que exista, no momento do nascimento.    

Tecendo comentários sobre a obra de Michèle-Laure Rassar (Père de droit et père 

de fait), assegura que, embora a autora não utilize referências à chamada “verdade 

sociológica” ou “afetiva”, crê que é nela que pensa ao considerar esta função da posse de 

estado. Com relação ao regime português, a referência expressa ao momento do 

nascimento e a definição clássica de posse do estado sugerem que se pretendeu apenas 

tutelar a verdade biológica da filiação. 
133

   

O jurista português Guilherme de Oliveira chama a este critério de determinação 

da paternidade de critério “sociologista”. 
134

 

Como bem explica Jaqueline Filgueras Nogueira, a paternidade socioafetiva, sob a 

noção da posse de estado de filho, não se funda com o nascimento, mas num ato de 

vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, colocando em xeque tanto a verdade 

jurídica como a certeza científica, no estabelecimento da filiação. 
135

 

Segundo o Enunciado n. 256 da III Jornada de Direito Civil de 2004, a posse do 

estado de filho (parentalidade socioafetiva), descrita no art. 1.593, constitui modalidade de 

parentesco civil. 
136

   

Assim, é reconhecido pelo sistema positivo o conceito de parentesco por meio de 

outras causas que não a consanguinidade e a força de determinação de parentesco e de 

parentalidade com relação à socioafetividade.   
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Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em 

22/09/2016, na Repercussão Geral 622, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, o afeto foi 

admitido como fonte de parentesco, e a locução “outra origem” do art. 1.593 do atual 

Código Civil contempla a paternidade socioafetiva.  

Na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, esta disposição ficou clara: 

“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”.  

Uma das grandes contribuições deste julgamento foi consolidar a posição jurídica 

de que a socioafetividade é forma de parentesco civil. 

Flávio Tartuce
137

 destaca o seguinte trecho do voto do Ministro Relator Luiz Fux: 

A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da 

tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se 

manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras 

hipóteses legais;(ii) pela descendência biológica; ou (iii) pela afetividade. 

A evolução científica responsável pela popularização do exame de DNA 

conduziu ao reforço de importância do critério biológico, tanto para fins 

de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da 

identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade 

de um ser. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de 

aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 

para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do 

estado de filho e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele 

que utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho 

pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de 

descendente pela comunidade (reputatio). (Recuso Extraordinário 

898.060/SC).  

Desta foram, consideramos respondida a indagação de número 1, referente a este 

Capítulo 1, constante da Introdução:  

“A norma prevista no Código Civil, art. 1.593, já não contém a filiação 

socioafetiva?” 
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O estudo de como ela se configura a ponto de indicar a existência de uma relação 

parental e dos seus respectivos parâmetros a serem verificados em cada caso concreto será 

feito no capítulo 5 que trata da parentalidade socioafetiva.  

 

1.3 PARENTESCO PELA MULTIPARENTALIDADE 

 

Procederemos a uma investigação a fim de entendermos como o parentesco pela 

multiparentalidade foi se evidenciando e, ao final, tornando-se uma forma de serem 

evitadas injustiças, possibilitando a proteção da criança e do adolescente e, no futuro, a 

proteção dos pais socioafetivos, que já estarão com mais idade, tudo de acordo com o art. 

229, da Constituição Federal.  

No Código Civil de 1.916, inicialmente, a paternidade era uma só, pois, como 

preceitua Guilherme de Oliveira, valia um critério “nupcialista” na determinação da 

paternidade.
138

  

Neste regime, em que a importância da paternidade biológica foi ofuscada pela 

importância de outros interesses, ou seja, a proteção do casamento e do filho legítimo e 

também a proteção da legitimidade exclusiva do marido para contestar a paternidade do 

filho havido pela mulher com a qual contraiu núpcias, a paternidade jurídica poderia ser 

diferente da paternidade biológica.  

De acordo com Luiz Edson Fachin
139

, a presunção pater is est, no Código Civil de 

1916, refere-se aos filhos havidos dentro do casamento (art. 338, I, II,), pois em relação aos 

filhos havidos fora do casamento, a paternidade se estabelece somente por sentença ou 

reconhecimento voluntário. 

Com a maior certeza da filiação biológica alcançada pelo exame de DNA, e tendo 

em vista o interesse do próprio filho, passaram a doutrina e a jurisprudência a redesenhar 

esse quadro da ação negatória de paternidade, relaxando quanto ao seu fundamento e 

prazo. A própria legislação passou a focar mais o interesse do filho que a proteção da 
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família, ao permitir a investigação mesmo em face de suposto pai casado, como ao prever, 

na Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 27, que o 

reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercido contra o pai ou seus herdeiros sem qualquer restrição.    

Como tratou Jaqueline Filgueras Nogueira, a paternidade socioafetiva, sob a 

noção da posse de estado de filho, se funda num ato de vontade, que se sedimenta no 

terreno da afetividade. 

Segundo o Enunciado n. 256 da III Jornada de Direito Civil de 2004, a posse do 

estado de filho (parentalidade socioafetiva), descrita no art. 1.593, constitui modalidade de 

parentesco civil. 
140

   

Assim, é reconhecido pelo sistema positivo o conceito de parentesco por meio de 

outras causas que não a consanguinidade e a força de determinação de parentesco e de 

parentalidade com relação à socioafetividade.   

Simone Tassinari Cardoso nos ensina que o Direito Civil clássico buscava a 

elaboração de normas claras e precisas, que dispensassem interpretação sempre tendo em 

vista a segurança jurídica. Assim, o Direito era a ciência do dever ser e não a ciência da 

realidade, deixando o estudo da realidade a outros ramos da ciência, tais como economia, 

política e sociologia, entre outros. 

Podem ser citados alguns exemplos da influência da modernidade na 

normatização civil brasileira, tais como a concepção do Direito como sistema fechado, a 

noção absoluta de propriedade, o contrato como símbolo da igualdade formal, e com 

relação ao direito de família um standard familiar hierarquizado, patrimonial, 

procriacionista e fundamentalmente matrimonializado. 
141

 

Após a Nova Carta Constitucional de 1988, que elegeu como princípio 

fundamental a dignidade da pessoa humana, passou-se a exigir do Sistema Jurídico e da 

sociedade em geral atitudes coerentes, conclamando o Direito a uma certa aproximação 

com o tecido social. 
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No entanto, um paradigma não se altera com a edição de uma Carta 

Constitucional, isto é, em que pese a evolução paradigmática que a Carta de 1988 trouxe, 

alguns aplicadores do direito ainda se apegavam aos paradigmas da modernidade, 

privilegiando a segurança jurídica em detrimento dos seres humanos.  

Portanto, falar em parentalidade socioafetiva e biológica e até a possibilidade da 

convivência de ambas, gerando a multiparentalidade, mostra que o intérprete não mais 

permanece fixo na busca da segurança jurídica tradicional, mas acolhe uma postura 

contemporânea. 
142

    

Pensamos que o grande desafio, nos dias atuais, seja estabelecer os limites desta 

nova postura contemporânea, a fim de encontrar o equilíbrio entre a aproximação com o 

tecido social e a segurança jurídica, que não pode deixar de existir.  

Devemos ter os fatos como força criadora do Direito, mas também o Direito como 

força limitadora dos fatos, numa convivência harmoniosa para que se alcance o bem 

comum. 

A lógica do sistema tradicional é binária, ou seja, se não houve tutela jurídica por 

meio da lei, não há juridicidade no fato social. 

Foi exatamente sobre esta lógica que procuramos demonstrar a invisibilidade das 

uniões homoafetivas que, como fato social, ainda não possuíam juridicidade e que somente 

com as decisões do Supremo Tribunal Federal, em 2011, das ADPF 132 e ADI 4277 

passaram a existir juridicamente como entidades familiares. 
143

    

As decisões acima só foram possíveis porque a Constituição Federal substituiu o 

sistema fechado e excludente da modernidade por outro aberto e includente e voltado para 

os fatos sociais da contemporaneidade. 

Como afirma Claus-Wilhelm Canaris, a abertura do sistema tem o significado da 

incompletude e a provisoriedade do conhecimento científico, sendo cada sistema científico 
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somente um projeto de sistema, que apenas revela o estado dos conhecimentos do seu 

tempo. 
144

 

Simone Tassinari Cardoso afirma que o desenvolvimento da técnica do DNA é 

uma marca científica bastante interessante, pois a modernidade exigia a maior 

previsibilidade possível.  

Assim, vocábulos como “certeza”, “verdade real” acabaram por afirmar-se. 

Portanto, em termos de filiação, comprovado o vínculo biológico por meio do exame de 

DNA, nada mais se teria a discutir. No entanto, o reconhecimento jurídico da filiação 

socioafetiva por meio dos fatos, da convivência cotidiana, desafiava a certeza do DNA.  
145

  

Ao final, Simone Tassinari Cardoso conclui que, no Superior Tribunal de Justiça, 

nos casos em que se privilegiou o vínculo biológico, verificou-se que as ações foram 

manejadas pelos próprios filhos. 

Em sentido contrário, quando as ações foram manejadas, pelo pai ou por outro 

parente com interesse (irmãos), no propósito de ser declarado prevalente o vínculo 

biológico, não houve sucesso. Portanto, há um descolamento do paradigma moderno, ou 

seja, da certeza, pois não há lei que fundamente o reconhecimento socioafetivo com 

prioridade. 
146

  

No nosso modo de ver, a aceitação da multiparentalidade evitaria decisões tão 

díspares a depender do caso concreto. Embora o caso concreto seja relevante, não há 

preocupação com os pais que criaram o filho, desrespeitando-se o que preceitua a segunda 

parte do art. 229 
147

 da Constituição Federal de 1988. 

Paulo Lôbo, em respeitável texto denominado “Sociofetividade em família e a 

orientação do STJ. Considerações em torno do REsp 709.608”, entende que, em muitas 
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decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça sistematizou os requisitos para a 

prevalência da filiação socioafetiva nas relações de família, quando a origem genética era 

colocada como fundamento para desconstituir parentalidades já consolidadas. Nesses 

pleitos, fica evidente o interesse eminentemente patrimonial. 
148

  

Analisa quatro decisões proferidas no ano de 2009. 

A primeira é o Recurso Especial N° 932.692-DF
149

, de relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi, e publicado no DJe em 12/02/2009. 

 Trata-se de ação anulatória de registro de nascimento pelo pai registral, com 

fulcro no art. 1.604 do Código Civil de 2002, que alegou coação imposta pela genitora para 

que este fizesse o registro, embora sempre soubesse que o menino não era seu filho. 

 O exame de DNA comprovou que a criança não era seu filho. 

 Em primeiro grau, seu pedido foi acolhido, mas reformado em segundo grau. 
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 Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a 

coação não ficou provada e que deve ter prevalência os interesses da criança quando se 

discute, de um lado, o direito do pai de negar a paternidade em razão do estabelecimento 

da verdade biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado seu estado de 

filiação. Além disso, o pai registral que se volta contra o registro age com venire contra 

factum proprium.                        

Da leitura do acórdão, verifica-se que a paternidade foi reconhecida em 

05/01/2004, o primeiro exame de DNA foi realizado em 25/09/2004 e a ação proposta em 

22/10/2004. Portanto, entre o reconhecimento da criança e a propositura da ação 

decorreram nove meses, e não há notícia nos autos de que os pais da criança tenham 

estabelecido residência comum. 

Assim, mais do que a socioafetividade, ou seja, supostos laços afetivos 

estabelecidos quando do reconhecimento da paternidade, foi a prevalência dos interesses 

da criança em ter preservado seu estado de filiação que norteou a decisão final.   

Entendemos que, neste caso, a busca pelo pai biológico deve ser mantida, 

acolhendo-se a multiparentalidade, pois se for afastada a busca pelo pai biológico, 

verificar-se-á um incentivo à paternidade irresponsável.  

A segunda decisão é o Recurso Especial N° 1.067.438-RS (2008/0135439-4)
150

, 

de relatoria da Ministra Nancy Andrigui e publicado no DJe em 20/05/2009. 
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ser prejudicada por um capricho de pessoa adulta que, consciente no momento do reconhecimento 

voluntário da paternidade, leva para o universo do infante os conflitos que devem permanecer 

hermeticamente adstritos ao mundo adulto. Devem, pois, os laços afetivos entre pais e filhos permanecer 

incólumes, ainda que os outrora existentes entre os adultos envolvidos hajam soçobrado. - É soberano o 

juiz em seu livre convencimento motivado ao examinar a necessidade da realização de provas requeridas 

pelas partes, desde que atento às circunstâncias do caso concreto e à imprescindível salvaguarda do 

contraditório. - Considerada a versão dos fatos tal como descrita no acórdão impugnado, imutável em 

sede de recurso especial, mantém-se o quanto decidido pelo Tribunal de origem, insuscetível de reforma o 
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Trata-se de ação negatória de paternidade por mera dúvida do pai registral acerca 

do vínculo biológico da criança. O exame de DNA não foi realizado. Mesmo suspeitando 

que o filho fosse de seu irmão, registrou a criança de forma voluntária e consciente como 

sua filha sem qualquer vício do consentimento. Deste modo, cai por terra qualquer 

possibilidade de se alegar a existência de vício de consentimento, o que acarretou a 

carência da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito. Além disso, os laços 

afetivos entre pais e filhos devem permanecer incólumes, ainda que os outrora laços 

afetivos entre os adultos envolvidos tenham desaparecido.  

Mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça deu maior valor aos interesses da 

criança em ter preservado seu estado de filiação do que a orientação prevista no art. 1.601 

do atual Código Civil, tendo em vista que a matéria jurídica contida no art. 1.601 não pode 

ser debatida por não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido.    

No nosso modo de ver, neste caso, também, caberia a multiparentalidade, pois se 

o irmão é pai biológico, muito justo que este seja chamado para contribuir com a criação 

do menor.  

A terceira decisão é o Recurso Especial N° 1.088.157 – PB
151

, de relatoria do 

Ministro Massami Uyeda, e publicada no DJe em 04/08/2009.  

Trata-se de ação declaratória de nulidade de registro civil de “adoção à brasileira”, 

promovida pela viúva do adotante, decorridos mais de 35 anos de tal adoção. 

                                                                                                                                                    
julgado. - A não demonstração da similitude fática entre os julgados confrontados, afasta a apreciação do 

recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional. Recurso especial não provido. (Recurso 

Especial Nº 1.067.438-RS, Relatora Min. Nancy Andrighi, j. 20/05/2009).  Disponível em:  
<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1067438&b=ACOR&p=true&l=10&i=6>. Acesso 

em 12 jun. 2017.  

151
 Resp n° 1.088.157-PB, DJE 08 ago. 2009. Relator Ministro Massami Uyeda. Ementa: Recurso Especial – 

Ação Declaratória de nulidade de registro civil – negativa de prestação jurisdicional – alegação de 

violação genérica – recurso especial, no ponto, deficientemente fundamentado – aplicação da súmula n. 

284/STF – adoção à brasileira – paternidade socioafetiva – impossibilidade, na espécie de desfazimento – 

recurso especial improvido. 1. O conhecimento do recurso especial exige a clara indicação do dispositivo, 

em tese, violado, bem assim em que medida o aresto a quo teria contrariado lei federal, o que in casu não 

ocorreu com relação à pretensa ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil (Súmula n. 284/STF). 2. 

Em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução consiste em só permitir que o pai-adotante 

busque a nulidade do registro de nascimento, quando ainda não tiver sido constituído o vínculo de sócio-

afetividade com o adotado. 3. Recurso especial improvido.  Disponível em: 

<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1088157&b=ACOR&p=true&l=10&i=5>. Acesso 

em 12 jun. 2017.  
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Em primeira Instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba manteve a decisão singular sob o fundamento de inexistência de 

provas sobre a vontade do de cujus em proceder à desconstituição da adoção e que o 

reconhecimento espontâneo da paternidade, mesmo sabendo não ser o pai biológico, 

tipifica verdadeira adoção, sendo tal ato irrevogável. 

Quanto à legitimidade ad causam da viúva do adotante para iniciar uma ação 

anulatória de registro de nascimento não foi objeto do recurso especial, sendo a questão 

apreciada somente em seu mérito, sem abordar a eventual natureza personalíssima da ação.  

Deste acórdão, verifica-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

se tratando de ”adoção à brasileira” é no sentido de só permitir que o pai-adotante busque a 

nulidade do registro de nascimento quando ainda não houver sido constituído o vínculo de 

socioafetividade com o adotado. Todavia, tal entendimento não se estende ao filho 

adotado, que segundo o STJ, assiste o direito de, a qualquer tempo, vindicar judicialmente 

a nulidade do registro em vista à obtenção do estabelecimento da verdade real, isto é, da 

paternidade biológica.   

Neste caso, com a multiparentalidade, não haveria necessidade de se buscar a 

nulidade do registro, permanecendo ambas as paternidades: a biológica e a socioafetiva.     

A quarta decisão refere-se ao Recurso Especial N° 709.608-MS
152

 

(2004/01746167), de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha e publicado no DJe em 

                                                 
152

 REsp Nº 709.608-MS, julgado em 05 nov. 2009. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Ementa: Registro 

civil. Reconhecimento de paternidade via escritura pública. Intenção livre e consciente. Assento de 

nascimento de filho não biológico. Retificação pretendida por filha do de cujus. art. 1.604 do código civil. 

Ausência de vícios de consentimento. Vínculo socioafetivo. Ato de registro da filiação. Revogação. 

Descabimento. Arts. 1.609 e 1.610 do Código Civil.  1 Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil que 

“ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro 

ou falsidade de registro”, a tipificação das exceções previstas no citado dispositivo verificar-se-ia somente 

se perfeitamente demonstrado qualquer dos vícios de consentimento, que, porventura, teria incorrido a 

pessoa na declaração do assento de nascimento, em especial quando induzido a engano ao proceder o 

registro da criança. 2 Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não 

biológico efetivou-se em decorrência do reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma 

espontânea, quando inteirado o pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, materializa-se sua 

vontade, em condições normais de discernimento, movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento de 

nobreza. 3 “O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo 

soioafetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade 

da declaração de vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação socioafetiva é fato que 

não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em registro 

civil” (REsp n. 878.941-DF), Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17.9.2007).  4 O 

termo de nascimento fundado numa paternidade socioafetiva, sob autêntica posse de estado de filho, com 

proteção em recentes reformas do direito contemporâneo, por denotar uma verdadeira filiação registral – 

portanto, jurídica -, conquanto respaldada pela livre e consciente intenção do reconhecimento voluntário, 

não se mostra capaz de afetar o ato de registro da filiação, dar ensejo a sua revogação, por força do que 
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23/11/2009. Trata-se de ação negativa de paternidade c/c nulidade de registro de 

nascimento ajuizada pela filha e inventariante do de cujus, objetivando anular registro de 

nascimento sob a alegação de falsidade ideológica, tendo em vista que seu pai reconheceu 

a paternidade do filho de sua companheira por meio de escritura pública lavrada em 

12/06/1989, quando este tinha oito anos de idade. O pai registral faleceu em 16/11/1995. O 

fundamento foi o art. 1.604
153

 do Código Civil de 2002. 

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a demanda e 

determinou a retificação do registro de nascimento para que se efetivasse a exclusão dos 

termos de filiação paterna e de avós paternos. 

A Corte Estadual confirmou a decisão de primeiro grau sob alegação de falsidade 

do registro. 

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve falsidade do registro ou 

erro, pois o reconhecimento de filho não biológico foi de forma espontânea, materializada 

em sua vontade e condições normais de discernimento, movido somente pelo vínculo 

socioafetivo e sentimento de nobreza.  

Conclui Paulo Lôbo que a decisão do STJ deu nova interpretação ao art. 1.609
154

, 

I do atual Código Civil que atribui à declaração espontânea o efeito específico de 

reconhecimento voluntário da filiação, não se confundindo com a declaração para fins de 

registro do nascimento, pois só contra este poderiam ser lançadas as acusações de erro e 

falsidade. Daí a importância desta decisão para o desenvolvimento da doutrina jurídica da 

socioafetividade nas relações familiares. 
155

  

No Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que se privilegiou o vínculo 

biológico, vimos que Simone Tassinari Cardoso concluiu que as ações foram manejadas 

pelos próprios filhos.  

                                                                                                                                                    
dispõem os arts. 1.609 e 1.610 do Código Civil. 5 Recurso especial provido. (REsp Nº 709.608-MS, 

Relator Min. João Otávio de Noronha. J. 05/11/2009).  Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200401746167&dt_ppublicacao=23/11

/2009>. Acesso em 14 jun. 2017. 

153
 Art. 1.604, CC02. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo 

provando-se erro ou falsidade do registro. 
154

 Art. 1.609, I, CC02. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: I – 

no registro de nascimento.  
155

 LÔBO, Paulo. Socioafetividade em família e a orientação do STJ. Considerações em torno do REsp 

709.608. Disponível em: <http://stj.jus.br/artigis/25365/socioafetividade-em-familia-e-a-orientacao-do-

stj>. Acesso em 02 jun. 2017.  
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Desta conclusão, poderíamos supor então que futuramente filhos registrais e 

socioafetivos poderiam desconstituir a parentalidade socioafetiva e a registral em favor da 

parentalidade biológica?  

Pensamos que a decisão do Supremo Tribunal Federal de 21/09/2016, em tema de 

Repercussão Geral 622 que reconheceu a coexistência de ambas as parentalidades, acabou 

impedindo tal desconstituição; que, ao nosso entender, é mais justa, pois a ótica deve ser 

também o melhor interesse dos pais que, agora mais velhos, precisarão do cuidado dos 

filhos socioafetivos e registrais. 

Deixamos aqui a sugestão de alteração do Código Civil sobre o tema: Art. 1.593-

A. O parentesco pela multiparentalidade pressupõe a existência da parentalidade biológica 

e da socioafetiva concomitantemente.   

 

1.4 CONCLUSÃO 

 

Das relações de parentesco, a mais importante é a que se estabelece entre pais e 

filhos. 

Tais relações de parentesco, sob a ótica do Código Civil de 1.916, da Constituição 

Federal e do Código Civil de 2.002 passaram, em síntese, por cinco momentos. 

Num primeiro momento, houve imenso valor à filiação formal, ou seja, filho era 

aquele que constava no registro de nascimento, pois era fundamental a proteção do 

casamento e, consequentemente, do patrimônio familiar. 

Portanto, não se podia reconhecer filhos havidos fora do casamento. Havia a 

presunção pater is est quem justae nuptiae demonstrant, ou seja, o marido é o pai de todos 

os filhos gerados na constância do casamento e a presunção de que a mãe era sempre certa.  

A família legítima, para o Estado, era a do vínculo matrimonial para a transmissão 

do sangue, patrimônio e nome. O Direito tutelava o patrimônio, baseado em sistema das 

presunções legais: mãe é sempre certa, e pai é aquele que o sistema jurídico diz que é. 

 Verifica-se, também, que os prazos para se contestar a paternidade eram muito 

exíguos. Havia distinção entre filhos legítimos, ilegítimos, incestuosos e adulterinos. Era a 

paternidade definida por presunções legais, não pela biologia. 
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Com relação aos filhos adotivos, a adoção era constituída mediante escritura 

pública e pela qual se limitava o parentesco ao adotante e ao adotado, exceto quanto aos 

impedimentos matrimoniais. 

Porém, os problemas começaram a aparecer: o que adiantava ter a verdade formal 

e vários filhos fora do casamento não reconhecidos? A evolução da ciência, com a prova 

do DNA, trouxe uma revolução no sistema de investigação da paternidade. 

Num segundo momento, na década de 80 a 90, houve a valorização da verdade 

real, isto é, a verdade biológica, tendo como instrumento o exame de DNA, em detrimento 

das presunções legais. 

Os Tribunais começaram a dizer que os prazos eram muito exíguos e que a ação 

negatória de paternidade era imprescritível. O passo seguinte foi a relativização da coisa 

julgada, ou seja, se não houvesse prova do DNA, o processo poderia ser reexaminado 

ainda fora do prazo da rescisória. Não fazia sentido uma sentença manter como filho 

alguém que, pela biologia, sabia-se que não o era.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, não existem mais as 

discriminações entre parentesco legítimo para os filhos havidos do casamento e parentesco 

ilegítimos para os filhos havidos de relações eventuais ou adulterinas. 

Com relação à adoção, após a Constituição Federal de 1988, esta produz efeitos 

pessoais e patrimoniais, dando nascimento às relações de parentesco, sendo mantidos os 

impedimentos matrimoniais. Assim, o filho adotivo goza dos mesmos direitos que os filhos 

havidos de relação de casamento, sendo herdeiro necessário, recebendo este o mesmo que 

os filhos biológicos. 

A evolução das técnicas de reprodução medicamente assistida veio permitir que 

aqueles que não pudessem procriar, pudessem gerar seus filhos. 

Desta forma, o Código Civil de 2002, ampliou o rol de presunções da paternidade 

na constância do casamento para incluir a filiação resultante das técnicas de reprodução 

medicamente assistida.  

Sobre a presunção de paternidade na união estável, por ser situação de fato, que se 

forma e se extingue sem a necessidade de registro formal, não cabe a presunção da 
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paternidade. Exceção deverá ser feita quando houver escritura pública de união estável, ou 

sentença em que foi reconhecida a união estável do casal.            

No terceiro momento, entre final do século XX e início do século XXI, a verdade 

biológica foi perdendo prestígio, pois a verdade real veio perdendo espaço para a 

socioafetividade. 

Houve a distinção entre duas figuras: a de genitor, aquele que concede o material 

genético, e a de pai, aquele que convive, e tem relação afetiva, vontade de querer ser pai e 

vontade do filho de querer ser filho. 

Assim, a posse do estado de filho constituiu-se por um conjunto de circunstâncias 

capazes de exteriorizar a condição de filho legítimo do casal que o cria e educa. 

A paternidade socioafetiva, sob a noção da posse de estado de filho, não se funda 

com o nascimento, mas num ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade, 

colocando em xeque tanto a verdade jurídica como a certeza científica no estabelecimento 

da filiação.   

Num quarto momento, a situação já não é mais tão definida, ou seja, já não há 

tanta certeza quanto a qual paternidade deve prevalecer, tendo em vista a existência de 

ambas. 

Um retorno à valorização da paternidade biológica é visto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente por meio da mudança introduzida pela Lei Nº 12.010/2009 no § 1º do art. 

39, quando deixa claro que “a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve 

recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na 

família natural ou extensa [...]”. 

Além disto, verificou-se que, no Superior Tribunal de Justiça, havia a prevalência 

da filiação biológica sobre a filiação socioafetiva quando as ações eram manejadas pelos 

próprios filhos. Em sentido contrário, quando as ações foram manejadas pelo pai ou por 

outro parente com interesse, como, por exemplo, irmãos, no intuito de ser declarado 

prevalente o vínculo biológico, não houve sucesso.  

Em 16 de janeiro de 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu 

repercussão geral em tema que discute a prevalência, ou não, da paternidade socioafetiva 

sobre a biológica. 
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A questão chegou à Corte por meio do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 692.186, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não 

admitiu a remessa do recurso extraordinário para o STF.  

O caso refere-se ao pedido de anulação de registro de nascimento em que constam 

avós paternos como pais e o reconhecimento da paternidade do pai biológico, que é filho 

do casal que efetuou o registro de nascimento.  

A ação em questão foi julgada procedente em primeira instância, mantida pelo 

Tribunal e também pelo Superior Tribunal de Justiça. No recurso interposto ao Supremo, 

os demais herdeiros do pai biológico alegam que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

ao preferir a paternidade biológica, em detrimento da socioafetiva, afronta o artigo 226, da 

Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado”. 

O relator do recurso, Ministro Luiz Fux, levou a matéria a exame do Plenário 

Virtual, por entender que o tema é relevante sob os pontos de vista: econômico, jurídico e 

social. 

Finalmente, em 21/09/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema de 

Repercussão Geral N° 622, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, e reconheceu a igualdade 

entre as paternidades biológica e socioafetiva, afirmando a possibilidade de cumulação de 

uma paternidade socioafetiva concomitantemente com uma paternidade biológica, 

admitindo, deste modo, a possibilidade da multiparentalidade.  

Nos dias atuais, num quinto momento, novas formas de composição da família 

multiparental começam a surgir na sociedade por meio de projetos de família multiparental 

e pactos de filiação. 

Portanto, é necessário um olhar mais profundo sobre o tema, pois estão sendo 

criados novos contornos familiares e de filiação ainda não imaginados pela legislação e 

pela doutrina.  
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2 PARENTALIDADE BIOLÓGICA 

  

A fórmula que o Direito encontrou para transferir a paternidade biológica ao 

mundo jurídico, de acordo com José Luiz Gavião de Almeida, é por meio do instituto do 

reconhecimento, que pode ser voluntário, forçado (também chamado de judicial) ou 

automático (decorrente da presunção da lei). 
156

  

O termo parentalidade, de acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, “é expressão 

historicamente nova, que começou a ser usada na década de 1960, em textos psicanalíticos, 

para marcar a dimensão e importância do exercício da relação de pais e filhos”. 
157

 

Hodiernamente, o termo já faz parte do direito de família, como se pode conferir 

pelo Enunciado 78 do Conselho da Justiça Federal, que versa sobre Oficina de 

Parentalidade: “Recomenda-se aos juízes das varas de família dos tribunais onde já tenham 

sido implantadas as oficinas de parentalidade que as partes sejam convidadas a participar 

das referidas oficinas, antes da citação nos processos de guarda, visitação e alienação 

parental, como forma de fomentar o diálogo e prevenir litígios”. 
158

   

No ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a regra do art. 1.593 do atual 

Código Civil, o parentesco civil é todo aquele que não tem origem biológica. Quanto ao 

termo “outra origem”, este admite como fontes de parentesco os casos de reprodução 

medicamente assistida heteróloga, as relações socioafetivas e a adoção.  

Portanto, não se pode mais falar em meras presunções de paternidade ou 

maternidade, mesmo porque as presunções elencadas são relativas, cabendo prova em 

contrário. A única presunção absoluta é a prevista no Art. 1.593, V, do Código Civil, que é 

a parentalidade proveniente das técnicas de reprodução medicamente assistida.  

No entanto, entendemos importante reservar um espaço para tratarmos da 

presunção da paternidade.   

                                                 
156

 ALMEIDA, José Luis Gavião. Reconhecimento de filiação. In Direito de Família no novo milênio. 

Estudos em homenagem ao Professor Álvaro Villaça Azevedo.  CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu 

et al (Org.). São Paulo: Atlas, 2010. p. 525. 
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 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões. Ilustrado. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  p. 502. 
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 CJF (Conselho da Justiça Federal), Enunciados. Disponível em< 

www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/949>. Acesso em 02 jun. 2017.  
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2.1 A PRESUNÇÃO “PATER IS EST QUEM JUSTAE NUPTIAE DEMONSTRANT” 

 

Thomas Marky leciona que, no Direito Romano, presumia-se a filiação legítima 

se o parto se dera, no máximo, 180 dias da data em que se contraiu o matrimônio ou, no 

máximo, 300 dias após a dissolução do casamento (pater vero is est quem nuptiae 

demonstrant – D. 2.4.5). Além disso, o reconhecimento da criança dependia do pai. Na 

falta de tal reconhecimento da paternidade, podia-se, através de uma ação especial, 

provocar uma decisão a respeito (praeiudicium) (D. 25.3.1.16).
159

 

De acordo com Luiz Edson Fachin, a presunção pater is est, no Código Civil de 

1916, refere-se aos filhos havidos dentro do casamento (art. 338, I, II,), pois em relação aos 

filhos havidos fora do casamento, a paternidade se estabelece somente por sentença ou 

reconhecimento voluntário. 

 A ideia inicial do Código Civil de 1.916 era a de separar a filiação legítima da 

filiação ilegítima, preservando a instituição familiar fundada no casamento. Assim, na 

visão protetiva da família matrimonializada, o marido tem legitimidade exclusiva para 

contestar a paternidade do filho havido pela mulher com a qual contraiu núpcias (art. 344) 

e, uma vez iniciada tal ação de contestação, a competência passa aos herdeiros (art. 345).  

No entanto, ninguém poderá propor a ação de contestação, se o marido falecer 

sem a haver ajuizado, presumindo-se que, nesse caso, tenha aceitado o filho como seu. Tal 

presunção não é afastada nem pelo adultério da mulher (art. 343), nem, tampouco, pela 

confissão materna (art. 346). 

Além da legitimidade privativa do marido, a contestação é admitida em hipóteses 

taxativas (art. 340, I e II) e a afastando duas presunções: a da coabitação e a da geração. No 

entanto, se os cônjuges tiverem convivido algum dia sob o teto conjugal, o marido não 

poderá sustentar como motivo a separação entre eles (art. 341). 

E mais, os prazos decadenciais dentro dos quais seria possível ajuizar a ação de 

contestação de filiação eram muito pequenos (art. 178, §§ 3° e 4°, do Código Civil de 

1916). 
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 Concluindo, Luiz Edson Fachin assegura que este modelo mostrou-se incapaz de 

corrigir a falta de coincidência entre a paternidade jurídica e a paternidade biológica.
160

  

Percebe-se, neste regime, que a importância da paternidade biológica foi ofuscada 

pela importância de outros interesses, ou seja, a proteção do casamento e do filho legítimo 

e também a proteção da legitimidade exclusiva do marido para contestar a paternidade do 

filho havido pela mulher com a qual contraiu núpcias. Assim, a paternidade jurídica 

poderia ser diferente da paternidade biológica.  

Como bem explica Guilherme de Oliveira, valia um critério “nupcialista” na 

determinação da paternidade.
161

  

A solução, num primeiro momento, veio pelas reformas europeias que 

vivenciavam os mesmos problemas. 

As três sugestões de solução eram: 1) ampliação do rol das pessoas legitimadas a 

propor a ação de impugnação; 2) abandono do sistema de enumeração taxativa impostas 

pela lei para a propositura da ação de impugnação e 3) aumento do prazo decadencial.  

Assim, progressivamente, começou a se formar, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, um conjunto de decisões que representou um grande passo no sentido de superar a 

rigidez do sistema do Código Civil brasileiro. A jurisprudência abriu as portas da 

investigação e do reconhecimento a fim de se encontrar a verdadeira paternidade, embora 

sem organizar um novo conjunto de princípios básicos a orientar o afastamento e a 

cessação da presunção de paternidade. 
162

 

Ensina-nos Jorge Shiguemitsu Fujita que, ao repetir o legislador, nos dias atuais, a 

mesma fórmula pater is est, existente no Código Civil de 1916, utilizou-se de um critério 

já considerado ultrapassado, pois nem sempre a verdade jurídica, representada pela 

presunção relativa dos incisos I e II do art. 1.597, coincide com a verdade biológica. 
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E, citando Rui Geraldo Camargo Viana (A Família e a Filiação. Tese de 

Titularidade de Direito Civil apresentada na Faculdade de Direto da USP, 1996, p.12) traz 

sua citação emblemática: “Pater est quem DNA demonstrat”. 
163

  

Assim, de acordo com Guilherme de Oliveira, houve “a prevalência clara do 

critério “biologista” na determinação do parentesco”. 
164

 

Silvio Rodrigues preleciona que admite o legislador a presunção pater is est quem 

justae nuptiae demonstrant, de conhecida vetustez. Tal presunção milita a favor da 

estabilidade e da segurança da família, evitando que se atribua prole adulterina à mulher 

casada e se introduza na vida familiar o receio da imputação de infidelidade. No entanto, 

tal presunção de paternidade tem natureza iuris tantum, pois admite prova em contrário.  

No modelo proposto pelo Código Civil de 2002, praticamente inexistem barreiras 

para buscar-se judicialmente a quebra da presunção, diferentemente do regime do Código 

Civil de 1916 em que só se podia ilidir referida presunção mediante a prova de 

circunstâncias especialmente mencionadas nos arts. 340
165

 e 341
166

. 

Tanto o legislador atual, quanto o legislador anterior fixaram o conceito da 

expressão “concebido na constância do casamento” nos artigos 1.597
167

 e 338
168

. Inova o 

legislador de 2002 ao prever a presunção da paternidade na filiação havida por procriação 

assistida.  
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No regime do Código Civil de 1916, essa presunção de paternidade não podia ser 

ilidida, mesmo que o nascimento ocorresse antes de cento e oitenta dias do estabelecimento 

da sociedade conjugal nas duas hipóteses previstas no art. 339
169

: se o marido tinha ciência 

da gravidez da mulher antes de casar, ou porque quer assumir tal paternidade. O legislador 

atual não mais previu tais hipóteses. Assim, hoje, tanto em um como em outro caso, 

admitida a filiação pelo marido, haver-se-á por reconhecido o filho e não mais presumido. 

Caso o marido não o reconheça, com o comparecimento e declaração no registro de 

nascimento, a filiação ficará indeterminada. 

Com relação à ação negatória de paternidade, tem legitimidade ativa o marido. O 

Código anterior, em seu art. 344 previa que caberia privativamente ao marido o direito de 

contestar a legitimidade dos filhos nascidos de sua mulher, num prazo de dois meses se 

este estivesse presente (Art. 178, § 3°), ou de três meses, se o marido se achava ausente, ou 

lhe ocultaram o nascimento, contado o prazo do dia de sua volta à casa conjugal, no 

primeiro caso, e da data do conhecimento do fato, no segundo (art. 178, § 4°). No entanto, 

o direito de prosseguir na lide passava aos herdeiros do marido, em caso de este falecer.  

A Lei n. 883/49, previa em seu artigo 1° que, após a dissolução da sociedade 

conjugal, seria permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora 

do matrimônio e, ao filho a ação para que se lhe declare a filiação. Assim, a legitimidade 

do filho havido pela mulher casada poderia ser contestada por outra pessoa que não o 

marido desta. 

Passaram, então, a Doutrina e a Jurisprudência a modificar esse quadro de ação 

negatória de paternidade, com relação ao seu fundamento e prazo. 

O interesse do filho prevaleceu sobre a proteção da família.  

Neste sentido é o art. 27 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), em que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra o pai ou seus herdeiros sem 

qualquer restrição.    
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O novo Código, em sentido diverso do adotado pela codificação anterior, afasta 

por inteiro qualquer restrição à negatória de paternidade pelo marido. Na opinião de Silvio 

Rodrigues, o Código atual afastou as restrições casuais e temporais, à iniciativa da ação.  

O legislador do Código Civil de 2002 não fala em ser privativa a ação, embora se 

refira ao marido quanto ao direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua 

mulher (art. 1.601). Todavia, entende Silvio Rodrigues que, embora silenciando o 

legislador a respeito, a presente ação continua sendo privativa do marido. Assim, na 

filiação presumida, descabe a iniciativa da negatória de paternidade pela esposa ou 

herdeiros do marido, a menos para os sucessores, se já proposta a ação (parágrafo único do 

art. 1.601).  

No entanto, o filho não está impedido de investigar a paternidade em face de 

terceiros que, se acolhida, compromete aquela presunção. Da mesma forma, a pessoa que 

teria mantido a relação adulterina com a mãe tem o direito de ver reconhecida a filiação em 

ação própria. 
170

  

Portanto, a filiação matrimonial decorre de uma ficção jurídica: o pai sempre é o 

marido da mãe. Desse modo, os filhos de pais casados têm, e de pleno direito, 

estabelecidas a paternidade e a maternidade. 
171

  

Entretanto, no atual Código Civil, a presunção prevista no artigo 1.597 e constante 

dos incisos I e II é relativa ou iuris tantum, isto é, salvo prova em contrário, cuja 

legitimidade de impugnação da paternidade por presunção é conferida ao marido (art. 

1.601), salvo se provado erro ou falsidade do registro (artigo 1.604).  

Regina Beatriz Tavares da Silva assevera que a presunção do art. 1.597 prevista 

no inciso II não faz sentido, pois a separação judicial, a nulidade do casamento e a 

anulação do casamento, são, em geral, precedidas de separação de fato entre os cônjuges. 

Assim, não podem os filhos havidos trezentos dias após as sentenças respectivas ser 

havidos presumivelmente como do marido. Além disso, o cônjuge separado de fato pode 

constituir união estável (art. 1.723, § 1°), e então, o filho havido da nova relação da 
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mulher, nessas circunstâncias, e diante desse dispositivo, será tido presumivelmente como 

de seu marido. 
172

  

Com relação aos artigos 1.600 e 1.602 do atual Código Civil, estes correspondem 

respectivamente aos artigos 343 e 346 do Código Civil anterior.  

O art. 343
173

 do Código Civil anterior embasava-se em ficções jurídicas pelas 

quais a paternidade advinda do casamento era contestável somente em caráter excepcional. 

Além disso, este artigo não podia considerar os progressos da ciência genética, que pelo 

exame de DNA, pode-se apurar, com quase absoluta certeza, a filiação biológica. 

Logo, não faz sentido, diante do adultério da mulher, manter-se a presunção da 

paternidade do marido, podendo a ação negatória de paternidade ser interposta a qualquer 

tempo.  

Por meio do Projeto de Lei n. 6.960/2002, que se encontra arquivado, Regina 

Beatriz Tavares da Silva sugeriu a revogação deste dispositivo, ou seja, o atual art. 

1.600
174

do atual Código. 
175

 

Os dispositivos do Código Civil de 2002, arts. 1.600 e 1.602
176

 reproduzem a 

previsão contida nos arts. 343 e 346
177

 do Código de 1916. Tais dispositivos rejeitam a 

confissão da mãe, reconhecendo seu adultério, ou simplesmente excluindo a paternidade, 

para ilidir a presunção. 

Além disso, significam mais um impeditivo à ação negatória, restrita às hipóteses 

legais. Assim, permitida a contestação, a qualquer tempo, pelo pai, nada altera a previsão 

da lei, esvaziando a confissão da mãe, tendo em vista que o interessado pode ingressar com 

o processo, e por ser questão de estado, serão necessariamente produzidas as provas para 

que seja verificado o parentesco.
178
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Assim, o casamento gera a presunção da paternidade – pater is est quem nuptiae 

demonstrant – por presunção da coabitação e da fidelidade da mulher, ou seja, porque a lei 

supõe relações sexuais entre os cônjuges e que a mulher as tenha tido somente com o 

marido. 
179

  

No sentido da possibilidade de mais pessoas poderem contestar a relação de 

filiação, foi acolhida a sugestão de Regina Beatriz e ampliada, no Projeto de Lei n. 

6.960/2002, atual Projeto de Lei n. 699/2011; além de ter sido inserido o § 3°, por sugestão 

de Zeno Veloso, nos seguintes termos: 

Art. 1.601: O direito de contestar a relação de filiação é imprescritível e 

cabe, privativamente, às seguintes pessoas: I – ao filho; II – àqueles 

declarados como pai e mãe no registro de nascimento; III – ao pai e à mãe 

biológicos; IV – a quem demonstrar legítimo interesse. § 1° Contestada a 

filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. § 

2° A relação de filiação oriunda de adoção não poderá ser contestada. § 

3° O marido não pode contestar a filiação que resultou de inseminação 

artificial por ele consentida; também não pode contestar a filiação, salvo 

se provar erro, dolo ou coação, se declarou no registro que era seu filho 

que teve a sua mulher. § 4° A recusa injustificada à realização das provas 

médico-legais acarreta a presunção da existência da relação de filiação. 
180

    

O paradigma não é o afeto entre os familiares, nem tampouco a origem biológica, 

mas sim a presunção baseada na centralidade do casamento. A presunção de legitimidade 

dos filhos atende, principalmente, aos interesses da instituição da família fundada no 

casamento. 

Um julgado, que demorou 30 anos de batalhas jurídicas, evidencia muito bem o 

que seja a parentalidade pela presunção no casamento. 

O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do RE 93.886-9
181

, 

interposto pelo filho contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e julgado em 

09 de agosto de 1983.  
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Em síntese, a controvérsia refere-se a filho adulterino a matre, que intentou ação 

de investigação de paternidade cumulada com petição de herança contra herdeiros 

colaterais de seu pretenso pai. Sua pretensão foi fundada no art. 363 e incisos do Código 

Civil de 1916 principalmente no fato de que ao tempo de sua concepção (inc. I
182

), sua 

mãe, embora casada, vivia em estado concubinário com seu pretenso pai. Juntou ampla 

prova documental e testemunhal. 

 Contestaram os herdeiros impugnando o valor da causa e alegando a prescrição 

da ação de petição da herança e, no mérito, alegaram que o autor nascera na constância do 

casamento de sua mãe e de seu marido.  

No curso da ação, falecem o suposto pai e a herdeira recorrida, sendo os herdeiros 

desta citados para prosseguirem no feito. A sentença de primeiro grau entendeu que a 

possibilidade jurídica do pedido está amparada na Lei 883/49, que dispõe sobre o 

reconhecimento de filhos ilegítimos. 

Apelaram os réus fortes no argumento da carência de ação por parte do Autor, 

visto que o pedido só poderia ser juridicamente possível, se o marido da mãe do Recorrente 

tivesse contestado sua paternidade nos termos do art. 344, do Código Civil de 1916
183

, 

posto que a Lei 883/49 não revogou este dispositivo do Código. 

                                                                                                                                                    
do Código Civil, não basta, sequer, o adultério da mulher, com que o marido vivia sob o mesmo teto para 

ilidir a presunção legal de legitimidade da prole. Não é suficiente, outrossim, a confissão materna para 

excluir a paternidade (CCB, art. 346)
181

. Hipótese em que os pais do autor, casados, viviam sob o mesmo 

teto, não havendo, por parte do marido, até a morte, contestação da legitimidade do filho, que registrou, 

logo após o nascimento, na forma da lei, Não há como desprezar a paternidade legítima, não contestada, 
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aptidão a afastar a presunção legal da paternidade legítima. Alegação improcedente de negativa de 

vigência do art. 1°, da Lei n° 883/1949
181

, e do art. 363, III, do CCB
181

. O acórdão não afirmou que 

escrito do investigado não possa servir de base à ação investigatória da paternidade ilegítima. Ao não 

reconhecer a procedência da ação, o aresto não vulnerou o art. 363, III, do CCB, mas teve em 

consideração, com preferência, as regras dos arts. 337
181

, 340, 344 e 347
181

, todos do Código Civil. 

Recurso Extraordinário não conhecido. Recurso Extraordinário N° 93.886-9. J. 06/02/1985, Relator 

Ministro Oscar Corrêa. Disponível em: 
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No mérito, procuraram desfazer os termos da sentença de primeiro grau, alegando 

que o Autor nascera na constância do casamento de sua mãe. 

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu a apelação 

para julgar a ação improcedente.  

Deixou de apreciar a preliminar de carência da ação por entender que, por 

construção pretoriana, o Supremo Tribunal, em inúmeros julgados, equiparou à ação 

negatória de paternidade para excluir a presunção pater is est quem nuptiae demonstrant, à 

comprovada existência de concubinato da mulher casada e dessa forma o advento da 

filiação adulterina a matre. E, como o Autor não provou o concubinato em sua feição 

clássica, no qual é requisito a vida more uxorio, o fundamento de demanda ficou a 

descoberto, não podendo ser a mesma acolhida. 

 Desse acórdão, o Apelado interpõe recurso extraordinário e o fundamenta no art. 

119, II, “a”, da CF, alegando que a decisão recorrida teria negado vigência ao art. 1°, da 

Lei n° 883/49
184

 e ao art. 363, III, do Código Civil de 1916
185

.  

Em agosto de 1983, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo 

não conhecimento do recurso, com base na impossibilidade jurídica do pedido, pois não 

ficou demonstrado o concubinato, não houve separação de fato do casal, não houve 

contestação formal da paternidade presumida legítima pela constância do casamento, a 

filiação legítima consta do registro do nascimento, e sendo assim, o reconhecimento do 

filho havido no matrimônio, por um terceiro, é uma impossibilidade jurídica. Seria o 

mesmo que atribuir a esse terceiro a ação negatória de paternidade legítima que somente ao 

pai presumido compete.  

O Voto divergente do Relator, Ministro Oscar Corrêa, foi fundamentado nas 

provas constantes dos autos, em que o Investigado diz, de forma clara e incontroversa, que 

o Recorrente é seu filho. 
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Além disto, inúmeras fotografias anexadas ao processo mostram a convivência de 

pai e filho em datas simbólicas. Há também duas certidões de nascimento, uma apontando 

o marido da mulher como pai e outra relativa à relação extraconjugal. 

O segundo documento pode ser ilegal, mas não foi considerado falso e a firma do 

escrivão está reconhecida no verso do mesmo. É um documento valioso, indicativo da 

vontade férrea do Investigado para assinalar a paternidade, ocultada por seus familiares em 

face da sociedade de então, conforme se depreende dos autos, ou se lê nas entrelinhas dos 

depoimentos de testemunhas. Há também cartas escritas pelo suposto pai em que o amor 

paternal está presente. 

Além disso, o suposto pai deixou dois testamentos. No primeiro, legou ao 

Recorrente todos os seus bens e, no segundo, instituiu-o usufrutuário dos seus bens, 

consignando um pedido aos demais herdeiros para que zelassem por sua manutenção e 

educação. É verdade que o Investigado, em ambos os documentos, tratou o recorrente por 

afilhado, sem reconhecer sua paternidade, mas como diz o recorrente, não poderia ser outro 

o tratamento, porque ambos os testamentos foram redigidos antes da Lei 883/49, que 

permitiu o reconhecimento do filho adulterino. 

Embora nos autos tenha ficado provado que a mãe do recorrente mantinha 

relações sexuais com o investigado de forma duradoura, ainda que na constância do 

casamento, o venerando acórdão sequer a elas fez menção. 

Com relação ao concubinato, contrariando o entendimento esposado pelo 

venerando acórdão recorrido, o concubinato não exige o requisito da vida em comum more 

uxório como ficou fixado na Súmula 382-STF: “A vida em comum sob o mesmo teto, 

more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato”.   

Os embargos de divergência opostos contra esse acórdão foram desprovidos: 

“Investigação de paternidade. Inexistência do alegado dissídio de jurisprudência. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (RE 93.886-EDv-AgRg, Rel. Min. Moreira Alves, 

Plenário, DJ 19.4.1985)
186

. 
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 Recurso Extraordinário N° 93.886-9 (E.) (AgRg) – Minas Gerais. Disponível em: 

<redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=23444>. Acesso em 02 abr. 2017. 
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Transitada em julgada essa decisão, o Autor ajuizou, em 18.07.1986, a Ação 

Rescisória N°. 1.244-5, Minas Gerais, com fundamento no art. 485
187

, inc. V e IX, do 

Código de Processo Civil, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 93.886. 

O autor faleceu em 1991. 

A inventariante de seu espólio deu continuidade à Ação Rescisória N° 1.244-5
188

, 

Minas Gerais, para tentar reverter a decisão da turma, mas o Plenário da Corte, em 

22.04.1999, por maioria, julgou improcedente a ação, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

A maioria dos ministros entendeu que, não comprovada a separação do casal nem 

contestada a paternidade pelo marido, prevaleceria a presunção de paternidade, de acordo 

com o disposto no artigo 344 do Código Civil de 1916. 

Assim, a Turma “limitou-se a fazer valer os preceitos dos artigos 340 a 343, 344, 

346 e 347 do Código Civil”, cuja vigência fora mantida pela Lei n° 883/49. Também foi 

considerada a circunstância de não ter o investigante comprovado que a respectiva genitora 

estivera separada de fato. 

Foi afastada a transgressão ao artigo 363 do Código Civil, restando prejudicada a 

aplicação do dispositivo, pois não fora afastada a presunção da paternidade legítima 

prevista nos artigos 340 a 344, 346 e 347 do referido Código. 

Em seu voto vencido, o Ministro Marco Aurélio salientou que esta ação rescisória 

é a derradeira chance de lograr-se êxito em uma caminhada reveladora de verdadeira via 

crucis. Alguém, portando o patronímico do investigado por decorrência de certidão de 

nascimento que até aqui não se fez fulminada, esmoreceu, tendo em conta as idas e vindas 

do processo judicial. 

O Autor da ação de investigação de paternidade cumulada com petição de 

herança, após vitória no Juízo de primeiro grau da Comarca de Poços de Caldas (MG), 

                                                 
187

 Art. 485, V e IX, CPC: A sentença de mérito transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V- violar 

literal disposição de lei; IX – fundada em erro de fato, resultante de atos, ou de documentos da causa.  

188
EMENTA: Não comprovada a separação do casal, nem contestada a paternidade pelo marido prevalece a 

presunção desta, de acordo com o disposto no art. 344 do Código Civil. Alegado erro da fato 

insusceptível de influir decisivamente na conclusão do acórdão rescindendo. Ação rescisória julgada, por 

maioria, improcedente. (Ação Rescisória Nº 1.244-5, MG, Relator Ministro Octavio Gallotti, Revisor 

Min. Carlos Velloso. J. 09/06/1999). Disponível em: 

<redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=1896>. Acesso em 02 abr. 2017. 
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veio a sucumbir no Tribunal de Justiça e, também, na apreciação do recurso extraordinário, 

por escassa maioria de um voto. 

Tudo indica que não suportou tais decisões, porquanto, em um ato de mais 

absoluto desespero, no dia 18 de junho de 1991, deu cabo da própria vida com uma arma 

de fogo. Hoje, o investigante estaria com sessenta e três anos. 

Cabível a rescisória fundada em erro de fato, pois na sentença não se levou em 

conta a circunstância de haver sido o declarante do nascimento não o pai, ou seja, o marido 

de sua mãe, mas o próprio Investigado, sendo que, talvez mesmo diante do prestígio que 

gozava, veio a conseguir uma outra certidão em que aparece não como declarante, como na 

primeira, mas como pai do Investigante e que ele próprio, Investigado, teria sido o 

declarante do nascimento.    

Segundo o Juízo de primeiro grau, em 21 de dezembro de 1978, de acordo com as 

provas dos autos, a mãe do Autor foi casada com o pai registral, homem velho, cansado, 

sexagenário, pobre, doente, enquanto sua mãe, moça nova, bonita, vivendo seus verdes 

anos, por desencanto do marido, entregou-se ao Investigado, cidadão vistoso, com boa 

posição social e oficial rico, e, dessa ligação, que era do conhecimento de todos, nasceu o 

Investigante, que daí para frente passou a receber atenções, inclusive assistência financeira 

e carinhos, estes, veladamente, dado o estado civil da companheira e mãe do garoto.  

Marido e mulher, embora vivendo sob o mesmo teto, dormiam separados. Aquele 

fechava os olhos para o romance da mulher. Sua voz não se levantou nunca para censurar o 

procedimento da mulher, porque mais do que ninguém conhecia os motivos de sua 

conduta. Bem grande era a diferença de idade entre ambos. 

Não há, nos autos, prova da má conduta da mãe do Investigante com outros 

homens. As relações entre os concubinos foram concludentemente estabelecidas e 

provadas. No caso vertente, essa prova é suficiente e não gera incerteza.             

De acordo com o Ministro Marco Aurélio, aqueles que, em distanciamento 

incomum da realidade, tem como dogma sacrossanto a regra do artigo 344 do Código 

Civil, segundo a qual cabe privativamente ao marido o direito de contestar a legitimidade 

dos filhos nascidos de sua mulher, devendo fazê-lo no prazo de dois meses contados do 

nascimento, sob pena de incidir a prescrição, devem atentar para o afastamento dessa 

visão, distanciada da realidade, das noções próprias à dignidade do homem, presente o 

direito de saber e ter como pai quem o gerou, e não de ser filho presumido.  
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Além disso, a ação de investigação de paternidade cumulada com a de petição de 

herança veio a ser ajuizada quando já falecidos o marido e o Investigado, estando de 

acordo com o art. 1°, da Lei n° 883/49: “dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a 

qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio e, ao filho, a 

ação para que se declare a filiação (grifamos)”.   

Consigna, ainda, o Ministro Marco Aurélio que, sem dúvida, o lastro maior do 

acórdão proferido foi a impossibilidade de, sem a iniciativa do marido, vir-se a questionar 

a paternidade, uma vez ocorrido o nascimento na constância do matrimônio, como se 

apenas o homem pudesse ser autor de adultério. 

Também não se atentou para a norma do artigo 363, inciso III, do Código Civil, 

reveladora da possibilidade de os filhos ilegítimos intentarem ação de investigação para 

reconhecimento da filiação “se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, 

reconhecendo-a expressamente”.  

E finaliza: é tempo de corrigir-se a situação resultante do julgado, em que não se 

consideram os interesses diretos do próprio investigante, mas a persistência daqueles que 

lhe sucederam. 

Este processo encerra uma trágica situação jurídica, contendo elementos que 

dariam a elaboração de um livro, com final trágico, distanciado da realidade e, mais do que 

isso, conflitante com a ordem jurídica. Ao invés de um filho haver herdado, acabaram por 

fazê-lo parentes colaterais, implicando esse desenlace terrível frustração à qual veio 

sucumbir o próprio Investigante. Julgo procedente o pedido formulado na rescisória e, 

rescindindo o acórdão proferido pela Primeira Turma no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 93.886/MG, concluo pelo conhecimento e provimento do extraordinário.    

Foi com base no voto divergente prolatado pelo Ministro Marco Aurélio Mello 

que foram interpostos, em 15.08.2000, os Embargos Infringentes na Ação Rescisória 1.244 

Minas Gerais
189

, pela Inventariante do Espólio do Autor. 
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 Ementa: Embargos Infringentes na Ação Rescisória. Direito Civil e Constitucional. Ação de Investigação 

de Paternidade cumulada com Petição de Herança. Filho Adulterino. Paternidade não contestada pelo 

marido. Direito de ter o filho reconhecido, a qualquer tempo, o seu pai biológico. Prevalência do direito 

fundamental à busca da identidade genética como direito de personalidade. Precedente. Embargos 

Infringentes Providos. (Embargos Infringentes na Ação Rescisória Nº 1.244, Minas Gerais, Relatora 
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Argumenta que, em seu voto vencido, o Ministro Marco Aurélio, vislumbrando o 

erro de fato e as violações legais indigitadas na peça inicial, acolheu o pedido rescisório, 

consignando a prescindibilidade do revolvimento de fatos e provas. 

A presença, nos autos, de certidões de nascimento em que foi declarante o 

Investigado é elemento idôneo a ensejar o acolhimento da rescisória, constituindo prova 

inconteste da paternidade.  

Além disso, não resta obstaculizado pela presunção do art. 344 do Código Civil 

Brasileiro, que carece de absolutividade, sucumbindo ante as evidências probatórias 

trazidas aos autos.  

As conclusões da sentença não foram excluídas por força de dissenso quanto à 

matéria probatória, mas com lastro em simples presunção legal, fixada no art. 344 do 

Código Civil Brasileiro. 

Argumenta que a atribuição ao pai da faculdade exclusiva de contestar a 

paternidade, consubstanciada no art. 344 do Código Civil Brasileiro, embasou a exclusão 

da garantia do art. 1° da Lei n. 883/49, pois fazendo preponderar a presunção legal, 

desconsiderou todo o conjunto probatório carreado aos autos, no qual o Juízo de primeiro 

grau se escudou para acolher a pretensão do ora Embargante. Assevera que os venerandos 

Acórdãos rescindendos também negaram vigência ao art. 363 e incisos do Código Civil 

Brasileiro.  

Em 24.12.2000, os embargos foram distribuídos ao Ministro Celso de Melo, o 

qual, por razões de foro íntimo, invocou a norma inscrita do art. 135
190

, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.  

Em 18.12.2000, o Ministro Nelson Jobim deferiu o pedido de assistência 

judiciária gratuita, admitiu os embargos e deu vista dos autos aos embargados.  

Em 1°.03.2001, o Ministro Nelson Jobim determinou vista dos autos ao 

Procurador-Geral da República, o qual, em 30.08.2001, opinou pelo acolhimento dos 

embargos infringentes. 

                                                                                                                                                    
Ministra Cármen Lúcia, J 22/09/2016). Disponível em: 

<redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doctp=tp&docid=12661119>.  Acesso em 22 abr. 2017.  
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 Art. 135, parágrafo único, CPC, 1973: Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo.   
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Após ficarem pendentes de julgamento há mais de quinze anos, os embargos 

infringentes opostos, em 15.08.2000, foram julgados em 22.09.2016. 

A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, disse que a demora da justiça brasileira 

impediu o filho, enquanto vivo, de ter o direito de ser reconhecido legalmente como tal 

pelo seu genitor, apesar de fartamente documentado nos autos que este já o reconhecia 

moralmente como filho.  

O Judiciário foi criado pela sociedade para fazer justiça, para que os cidadãos 

tenham convivência harmoniosa. Assim sendo, é dever do Judiciário dar a resposta 

buscada pelo cidadão no prazo razoável. A justiça humana se presta aos vivos e em prol da 

vida que se julga.  

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco Aurélio, 

julgou improcedente a ação rescisória, porque não teria comprovada a separação do casal, 

nem contestada a paternidade pelo marido. Entendeu que, nessa circunstância, deveria 

prevalecer a presunção da paternidade, de acordo com o disposto no art. 344 do Código 

Civil e que o erro de fato alegado seria insusceptível de influir decisivamente na conclusão 

do acórdão rescindendo. 

Ao decidir dessa forma, este Supremo Tribunal potencializou o processo em 

detrimento do direito, inviabilizando o direito do filho em ter reconhecida sua verdadeira 

paternidade e contrariou os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. 

Mais do que isso, tornou o processo mero ato de força formalizado em palavras sem forma 

de Direito e sem objetivo de Justiça. Seu voto foi no sentido de acolher os embargos 

infringentes e julgar procedente a ação rescisória nos termos do voto proferido pelo 

Ministro Marco Aurélio. 

Em seu voto, o Ministro Edson Fachin afirmou não haver dúvida que houve erro 

de fato relevante apto a mudar a conclusão a que se chegou, naquela oportunidade, esta 

Corte.  

Se havia a declaração inequívoca do vínculo de filiação entre Investigante e 

Investigado, em documento oficial idôneo, a presunção do art. 344 do Código Civil de 

1916 não poderia ter prevalecido. 

 Deveria ter sobressaído o reconhecimento da filiação declarada pelo próprio 

Investigado, para, com base na legislação específica (especialmente o art. 1° da Lei 
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883/1949 e art. 363, I a III, do Código Civil de 1916), reconhecer ao Investigante todas as 

consequências legais desse fato, inclusive direito de herança. E, evidenciada a ausência de 

coabitação entre marido e mulher, tomba, ipso facto, a presunção de paternidade que se 

atribui ao marido da mãe. Também seu voto foi no sentido de acolher os embargos 

infringentes e julgar procedente a ação rescisória nos termos do voto proferido pelo 

Ministro Marco Aurélio. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal resolveu esse processo de reconhecimento de 

paternidade após trinta anos de batalhas jurídicas. 

    

2.2 A CERTEZA DA PARENTALIDADE BIOLÓGICA - EXAME DE DNA 

 

Como bem explica Eduardo de Oliveira Leite, todo o dilema da filiação herdado 

pela cultura ocidental e que remonta às indagações romanas reside em como ter certeza da 

paternidade se ela é incerta (pater incertus), enquanto a mãe é sempre certa (mater semper 

certa est)?   

Assim, para contornar esta dúvida, os romanos pacificaram a presunção pater is 

est quem justae nuptiae domonstrant como meio definitivo de determinação da 

paternidade, que só foi vencida, na segunda metade do século passado, pela confiabilidade 

do exame de DNA. 
191

   

A evolução da ciência contribuiu para que a paternidade baseada no casamento, 

antes no centro do sistema, perdesse a sua importância para dar lugar a outras modalidades 

de filiação. 

A popularização do exame de DNA e o alcance de resultados seguros e rápidos 

sobre vínculos biológicos, para fins de ações de investigação e negatórias de paternidade, 

tornou desnecessário, na maioria dos casos, o recurso a presunções para a definição da 

filiação. 

Nas palavras de Zeno Veloso, o teste de DNA (ácido desoxirribonucleico) tornou 

obsoletos todos os métodos científicos para estabelecer a filiação, pois “a comparação 

                                                 
191

 LEITE, Eduardo de Oliveira. Exame de DNA, ou, o limite entre o genitor e o pai. In. Grandes Temas da 

Atualidade DNA como meio de prova da filiação. Coord. LEITE, Eduardo de Oliveira. Rio de Janeiro: 

Forense, 2000.p . 63. 
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genética através do DNA é tão esclarecedora e conclusiva quanto as impressões digitais 

que se obtêm na datiloscopia, daí afirmar-se que o DNA é uma impressão digital 

genética”.
192

  

Os testes de paternidade, por meio do exame direto do DNA, foram introduzidos 

no Brasil em 1988 pelo Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais, permitindo tanto a 

exclusão quanto a inclusão da paternidade com confiabilidade superior a 99.9999%. 
193

 

Cláudia Lima Marques
194

 concebe que a Constituição Federal de 1988, em 

perspectiva pós-moderna, permitiu que se reconhecesse, constitucionalmente, dois 

princípios: o de proteção à unidade familiar e o de proteção aos filhos, considerados em 

sua individualidade, ao contrário da visão moderna de proteção exclusiva do núcleo 

familiar.  

Ressalta que, na Constituição Federal, as crianças constam do caput do capítulo, 

enquanto seus direitos estão previstos nos artigos, impondo-se deveres aos pais: princípio 

da paternidade responsável (art. 226, § 7º e art. 227). 

Afirma também que, nos artigos 19 e 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 8.069/90 há traços do direito pós-moderno brasileiro. Entende tratar-se de um direito 

de personalidade, direito básico da pessoa de ser identificado como filho de alguém, ter um 

nome de família, saber de sua origem, de seus laços com sua família, poder com ela 

conviver ou pelo menos identificá-la na sociedade. 
195

  

Em havendo a recusa à realização do exame de DNA, não é possível constranger 

o investigado à retirada de parte de seu corpo, isto é, o sangue, sob pena de violação a 

direito da personalidade. A única forma de conciliar o direito da personalidade do 

investigado com o direito do investigante é presumir-se, se a recusa for injustificada, a 

relação de filiação. 
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 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 109.  
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 Idem. p. 108. 
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 MARQUES, Cláudia Lima. Visões sobre o teste de paternidade através do exame do DNA em direito 

brasileiro – direito pós- moderno à descoberta da origem? In. LEITE, Eduardo de Oliveira Leite, Coord. 

Grandes Temas da atualidade DNA como meio de prova da filiação. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 

47-48.  
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Este é o entendimento da Súmula 301 do STJ: “Em ação investigatória, a recusa 

do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de 

paternidade”. 

Também, neste contexto, tinha grande relevância o art. 232 do Código Civil de 

2002, em que “A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se 

pretendia obter com o exame”. 

Além disto, cabe citar a importância do art. 231 do Código Civil, que estabelece: 

“Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de 

sua recusa”. 
196

 

Neste sentido, é a Apelação Cível Nº 2013.3.021510-9, Quinta Vara Cível de 

Santarém, TJPA, Relatora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, data da 

publicação: 24/07/2018. 
197

 

A Lei nº 12.004/2009
198

, que altera a Lei nº 8.560/1992, e regula a investigação de 

paternidade dos filhos havidos fora do casamento, acolheu o entendimento jurisprudencial 

que estava se consolidando : 

“Art. 1º Esta lei estabelece a presunção de paternidade no caso de recusa 

do suposto pai em submeter-se ao exame de código genético – DNA. 

Art. 2º A Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992 passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 2º-A: 

‘Art. 2º-A. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, 

bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade 

dos fatos. 
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 MONTEIRO, Washington de Barros. SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito 

de Família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2. p. 459-461.  
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 TJ-PA. Apelação Cível Nº 2013.3.021510-9, Quinta Vara Cível, Relatora Des. Maria Filomena de 

Almeida Buarque. Data da publicação: 24/07/2018. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE LEGÍTIMA. 

OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE PATERNIDADE. I – Nas ações de investigação de paternidade, é 

direito do suposto pai se recusar à realização de exame de DNA. II – Tal fato induz presunção iuris 

tantum de paternidade. III – Inteligência dos artigos 231 e 232 do Código Civil, 339 do Código de 

Processo Civil, Súmula nº 301, do STJ. IV – Recurso que se nega provimento. Disponível em: 

<http://gsa-

index.tjpa.jus.br/consultas/search?q=00101721320078140051&jp_search=1&site=jurisprudencia&entqr=

3&oe=UTF-8&ie=8&w=2...>.Acesso em 17 ago. 2018. 
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 Lei nº 12.004, de 29 de julho de 2009. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-

2010/2009/lei/l12004.htm>.  Acesso em 30 jul. 2018. 
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Parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código 

genético – DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em 

conjunto com o contexto probatório.’  

Art. 3º Revoga-se a Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. 

Francisco Amaral
199

 afirma que as presunções são processos lógicos que se 

utilizam das regras da experiência da vida (CPC, art. 375), segundo o que “um fato é 

consequência típica de outro”. O direito diz que é o que é provável que seja tal como a 

presunção pater is est quem nuptiae demonstrant (art. 1.597) e a que resulta da recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame de DNA (Lei nº 12.004/2009).  

Tal presunção, como sabemos, admite prova em contrário. 

No entanto, quando a recusa em realizar o exame de DNA vem do filho, ou na 

situação em que a genitora se recusa a realizar o exame de DNA do filho, não é aplicável o 

Enunciado N. 301, da Súmula de jurisprudência do STJ, conforme decisões de vários 

Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. Tal controvérsia deve ser 

solucionada a partir da ponderação dos melhores interesses do descendente, levando-se em 

consideração a eficácia probatória da negativa da mãe, de acordo com as demais provas 

dos autos, já que inadmissível a produção compulsória do exame. Isto foi o que decidiu o 

STJ em Recurso Especial 1.508.671/MG
200

.   
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 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 107. 
200

 REsp 1.508.671/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Disponível em: 

<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1508671&&tipo-

_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em 03 maio, 2017. EMENTA: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 1. PREFACIAL. PAI REGISTRAL INTERDITADO. 

DEMANDA AJUIZADA POR CURADOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. 2. 

MÉRITO. DECLARANTE, SOB A PRESUNÇÃO PATER IS EST, INDUZIDO A ERRO. 

VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE AFETO ESTABELECIDA ENTRE PAI E FILHO REGISTRAIS 

CALCADA NO VÍCIO DE CONSENTIMENTO ORIGINÁRIO. ROMPIMENTO DEFINITIVO. 

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. GENITORIA QUE SE RECUSA A 

REALIZAR O EXAME DE DNA NA FILHA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES E DAS DEMAIS 

PROVAS DOS AUTOS. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O curador atua como representante 

processual do titular do direito material, não podendo ser confundido com o substituto processual. O 

fundamento de que o curador não possui legitimidade para ajuizar a ação de impugnação de registro não 

prospera, pois não é parte da demanda, mas atua em juízo para suprir a incapacidade processual do pai 

registral interditado. 2. É possível a desconstituição do registro quando a paternidade registral, em 

desacordo com a verdade biológica, efetuada e declarada por indivíduo que, na fluência da união estável 

estabelecida com a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o pai biológico desta (incidindo, 

portanto, em erro), sem estabelecer vínculo de afetividade com a infante. Não se pode obrigar o pai 

registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de 

consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o 

queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim 
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Neste mesmo sentido foi a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba na Apelação 

Cível Nº 0057273-66.2014.815.2001, de relatoria do Des. Romero Marcelo da Fonseca 

Oliveira.
201

  

Simone Tassinari Cardoso afirma que o desenvolvimento da técnica do DNA é 

uma marca científica bastante interessante, pois a modernidade exigia a maior 

previsibilidade possível.  

Assim, vocábulos como “certeza”, “verdade real” acabaram por afirmar-se. 

Portanto, em termos de filiação, comprovado o vínculo biológico por meio do exame de 

                                                                                                                                                    
reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. A 

socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, 

ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de 

afetividade, sem o vício que o inquinava. 3. Nas situações em que a genitora é quem se recusa a realizar o 

exame de DNA na filha, não é aplicável o enunciado n. 301 da Súmula de Jurisprudência do  

STJ. Controvérsia que deve ser solucionada a partir da ponderação dos melhores interesses da descendente, 

levando-se em consideração a eficácia probatória da negativa da mãe, de acordo com as demais provas dos 

autos, já que inadmissível a produção compulsória do exame. Diante das peculiaridades do caso, 

notadamente em face da comprovação da inexistência da afetividade paterno-filia e da ausência de interesse 

em construí-la, impositiva a desconstituição do registro. 4. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial 

Nº 1.508.671/MG, Relator Min. Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2016).   

201
 TJPB, Apelação Cível Nº 0057273-66.2014.815.2001, Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 

j. 18/04/2017. Disponível em: <tjpb-jurisprudencia-dje.tjpb.jus.br/dje/2017/4/20/16da0e5b-15db-4596-

b5bb-14642bdf98e9.pdf>. Acesso em 30 maio, 2017. EMENTA: Apelação. Ação negatória de paternidade 

c/c anulação de registro civil. Perfilhação reconhecida judicialmente em ação de investigação de 

paternidade. Sentença que produz efeitos de reconhecimento voluntário. Ato jurídico irrevogável, nos 

termos do art. 1°, da Lei n. 8.560/92, e do art. 1.609 do Código Civil. Ausência de comprovação da 

ocorrência de coação, erro, dolo, simulação fraude Alegada coação imputada à genitora da promovida não 

comprovada. Exame de DNA. Possibilidade de recusa da filha sem o ônus da presunção em sentido 

contrário. Proteção à dignidade humana. Preservação de sua personalidade, de seu status jurídico de filha. 

Inaplicabilidade da Súmula n° 301, do STJ. Precedentes daquela corte superior. Higidez do registro civil do 

requerido. Irrelevância da ausência de convívio familiar. Assunção voluntária da paternidade. Negada 

provimento ao apelo. Sentença mantida. 1. A sentença que julgar procedente a ação de investigação 

produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento (Código Civil, art. 1.616). 2. Nos termos do art. 1°, da Lei 

n° 8.560/1992, bem como do art. 1.609, do Código Civil, o ato de reconhecimento de filho é irrevogável, ao 

passo que a anulação do registro, para ser admitida, deve ser sobejamente demonstrada como decorrente de 

vício do ato jurídico (coação, erro, simulação ou fraude). 3. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai 

a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade (Súmula/STJ n° 301). 

4.Tratando-se especificamente do exame de DNA e a presunção advinda de sua recusa, deve-se examinar a 

questão sobre duas vertentes: i) se a negativa é do suposto pai ao exame de DNA ou ii) se a recusa partiu do 

filho. Em quaisquer delas, além das nuances de cada caso concreto (dilemas, histórias, provas e sua 

ausência), deverá haver uma ponderação dos interesses em disputa, harmonizando-os por meio da 

proporcionalidade ou razoabilidade, sempre se dando prevalência para aquele que conferir maior projeção à 

dignidade humana, haja vista ser o principal critério substantivo na direção da ponderação de interesses 

constitucionais. Na hipótese, a recusa da recorrida em se submeter ao exame de DNA foi plenamente 

justificável pelas circunstâncias constantes dos autos, não havendo qualquer presunção negativa diante de 

seu comportamento. Isto porque, no conflito entre o interesse patrimonial do recorrente para 

reconhecimento da verdade biológica e a dignidade da recorrida em preservar sua personalidade sua 

intimidade, identidade, seus status jurídico de filha bem como respeito à memória e existência do falecido 

pai, deverá se dar primazia aos últimos. (STJ; REsp 1.115.428; Proc. 2009/01020899-9; SP; Quarta Turma; 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2013; Pág. 926). (TJPB AC N° 00572736620148152001, 4ª 

Câmara Especializada Cível, Relator: ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, J. 18/04/2017).    
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DNA, nada mais se teria a discutir. No entanto, o reconhecimento jurídico da filiação 

socioafetiva por meio dos fatos, da convivência cotidiana, desafiava a certeza do DNA.  
202

  

Com relação ao exame de DNA, Cláudia Lima Marques traz a diferença que 

existe em relação aos ordenamentos europeus e o nosso ordenamento jurídico. Nos países 

europeus, a concentração para fins jurídicos é o direito de o filho saber sua origem, direito 

de vincular-se, mesmo que só juridicamente, com alguém que lhe deu a bagagem genético-

cultural básica, ou seja, direito fundamental da criança. No Brasil, o direito do filho de 

estabelecer a filiação é visto como um direito subjetivo ordinário de bem-estar econômico, 

é direito de alimentos.
203

    

Neste mesmo sentido, é o comentário de Silmara Chinellato: “o exame de DNA 

na investigação de paternidade tem como aspecto fundamental os direitos da 

personalidade, nem sempre sopesados pela Doutrina e pela Jurisprudência, que mais se 

preocupam com ênfase aos direitos patrimoniais”. 
204

 

Como bem observa Rui Geraldo Camargo Viana, embora se trate de meio de 

prova importante e poderoso, o exame de DNA não é o único e, nem tampouco infalível, 

devendo ser recomendada prudência na sua utilização e, principalmente, parcimônia nas 

suas conclusões. E arremata: “a filiação é instituto abrangente e complexo que não se 

exaure nos laços genéticos; ao contrário, constitui-se a partir de laços afetivos, pessoais, 

emocionais e jurídicos que nenhum teste de identificação genética é capaz de aferir”.
205
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2.3 PRINCÍPIO DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL 

 

João Baptista Villela, em 1980, escreveu: 

O homem tem o poder de pôr em ação mecanismos da natureza de que 

decorre o nascimento de uma pessoa. Ou abster-se de fazê-lo. E, diante 

do nascimento da pessoa, tem de novo o poder de comportar-se em 

relação a ela por modos vários, que vão desde o seu mais radical 

acolhimento à sua absoluta rejeição. 
206

 

Prossegue argumentando que uma coisa é a responsabilidade pelo ato da 

coabitação sexual, de que pode resultar a gravidez, e outra, bem diversa, é a decorrente do 

estatuto da paternidade. 

O controle da natalidade, possível graças ao maior conhecimento da fisiologia da 

reprodução, permitiu separar a atividade sexual do fenômeno procriativo. A reprodução 

sem atividade sexual, com a fecundação in vitro, tenderá a fazer da paternidade 

rigorosamente um ato de opção. 

Antes, não se podia ter o sexo sem aceitar, ao menos eventualmente, os ônus da 

paternidade. E afirma que se pode obrigar alguém a responder patrimonialmente pela sua 

conduta, seja esta o descumprimento de um contrato, a prática de um ilícito ou o exercício 

de uma atividade potencialmente onerosa, como o ato idôneo à procriação, mas não posso 

obrigar, quem quer que seja, a assumir uma paternidade que não deseja. Simplesmente 

porque é impossível fazê-lo, sem violentar, não tanto a pessoa, mas a própria ideia de 

paternidade.  

Portanto, a lei e a Justiça desrespeitam de maneira grave uma criança, quando lhe 

é dado por pai alguém que, em ação de investigação de paternidade, resiste a tal condição. 

Conclui que a paternidade adotiva não sendo uma paternidade de segunda classe e, tendo 

em vista as grandes linhas evolutivas do direito de família, não será demais afirmar que a 

adoção prefigura a paternidade do futuro, por ser enraizada no exercício da liberdade.
207

 

  Da leitura deste brilhante texto de João Baptista Villela, anterior à Constituição 

Federal de 1988, pode-se concluir que um pai biológico pode não querer ser pai de seu 
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filho biológico, pois o Direito não pode obrigar quem quer que seja a assumir uma 

paternidade que não deseja. 

Melhor solução, neste caso, para a criança seria admitir como pai aquele homem 

que revelasse carinho, afeto e disposição para assumir todos os encargos relativos ao 

sustento e guarda desta criança, tornando-se um pai socioafetivo e isentando de qualquer 

responsabilidade o pai que gerou a criança.  

Luiz Edson Fachin anota que, ao entrar em vigor o Código Civil de 1916, diante 

do silêncio da Constituição vigente, tornou-se a lei fundamental em matéria de filiação. A 

família estava praticamente fora da Constituição. Com a entrada em vigor da Constituição 

Federal de 1988, esta realidade mudou, pois a família e o casamento foram, de certa forma, 

“constitucionalizados”.  

Assim, a partir de 1988, com a nova Constituição, derivaram exigências que se 

refletiram no estabelecimento da paternidade. 

Afirma Luiz Edson Fachin que uma decorrência do princípio da igualdade entre a 

filiação havida dentro e fora do casamento é o direito que todos os filhos têm de verem 

declarada a sua verdadeira paternidade.
208

  

Rolf Madaleno assevera que, o repúdio paterno ao reconhecimento do filho, 

cerceando-lhe voluntariamente o direito inerente à sua identidade pessoal, configura um 

dano moral, sendo pertinente cumular a ação de investigação de paternidade com o pedido 

de ressarcimento por dano moral decorrente do ato ilícito de recusa ao reconhecimento 

desta paternidade. 
209

  

Quanto à paternidade responsável, Guilherme Calmon Nogueira da Gama destaca 

a importância do tema:  

O desejo de procriar, ínsito às pessoas em geral, não enfeixa apenas 

benefícios ou vantagens à pessoa, mas impõe a assunção de 

responsabilidades das mais importantes na sua vida cotidiana a partir da 

concepção do filho. O tipo de responsabilidade que se mostra vitalícia – 

ou quem sabe perpétua nas pessoas dos descendentes atuais e futuros – 

                                                 
208

 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 1992. p. 165-166. 

209
 MADALENO, Rolf. Direito de Família, aspectos polêmicos. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1999. p. 137-153. 



98 

 

vincula a pessoa a situações jurídicas existenciais e patrimoniais 

relacionadas ao seu filho, à sua descendência. 
210

 

Embora a doutrina defenda a perfeita aplicabilidade da regra geral da 

responsabilidade civil na hipótese de recusa paterna ao reconhecimento voluntário da 

filiação, quando o investigado sabe dessa relação de vinculação biológica e intenta por 

todos os meios, e por todas as formas de postergação processual, dificultar a declaração 

judicial do liame parental, a jurisprudência nacional ainda é praticamente escassa e 

vacilante.  

Acórdão relatado pelo desembargador Araken de Assis, na Apelação Cível nº 

596.125.757
211

, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Comarca 

de Novo Hamburgo, julgado em 15/08/1996, não reconheceu o direito indenizatório na 

investigação da paternidade, por entender que a condição de filho é efeito da investigação 

acolhida e que a filiação só se constituiu a partir do trânsito em julgado da ação de 

reconhecimento de paternidade. Antes disto, não existia filiação reconhecida e, 

consequentemente, não poderia o pai descumprir quaisquer deveres inerentes à condição de 

pai.    

Ementa: Civil Responsabilidade Civil. Dano Moral. Ação movida pelo 

filho, após reconhecimento forçado da paternidade, buscando do pai 

indenização pelas privações sofridas em virtude da negligência deste, 

improcedência. 1. Não tem o filho pretensão para haver do pai, após o 

reconhecimento forçado da paternidade, indenização pelas privações 

sofridas em virtude da negligência deste, a título de dano moral, porque a 

condição de filho, que baseia a demanda, é efeito da investigação 

acolhida. 

Yussef Said Cahali assinala que, conquanto respeitável esse entendimento, 

permite-se dele divergir. Assim, a ação de investigação de paternidade é eminentemente 

declaratória, pois filho é filho desde o seu nascimento e não por obra e graça do juiz, sendo 

então reconhecida a eficácia ex tunc da sentença de investigação. Por outro lado, os 

deveres inerentes à paternidade responsável devem ser cumpridos ainda que o filho não 
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tenha sido reconhecido voluntariamente, não podendo o genitor tirar proveito de sua 

própria malícia.
212

   

Em sentido contrário, é o Acórdão da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, na Apelação Cível
213

 com Revisão nº 511.903-4/7-00 da Comarca de Marília, 

Relator Desembargador Caetano Lagrasta, j. 12/03/2008. 

Ementa: Responsabilidade civil. Dano moral. Autor abandonado pelo pai 

desde a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho somente após 

propositura de ação judicial. Discriminação em face dos irmãos. 

Abandono moral e material caracterizados. Abalo psíquico. Indenização 

devida. Sentença reformada. Recurso provido para este fim.  

Ao final deste Acórdão, houve a condenação do pai, fixando-se a indenização por 

danos morais no equivalente a 500 salários mínimos regionais a serem pagos de uma só 

vez, respeitando-se os parâmetros: pune-se para que não se reitere e observada a condição 

econômica do agente.  

Verifica-se que, no ordenamento jurídico positivo, não há um dever de amor, mas 

há o fundamento constitucional da paternidade responsável: art. 229
214

 e § 7°, do art. 

226
215

.  

Como bem definiu a Relatora Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 

1.159.242-SP
216

, 3ª Turma, julgado em 24/04/2012: “amar é faculdade, cuidar é dever”. E 
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Isso porque o “non facere”, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 
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acrescenta: “aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de 

cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem 

filhos”. 

Percebe-se que, neste caso, houve o reconhecimento judicial da paternidade, 

pagamento de pensão alimentícia até a maioridade, mas o pai não cumpriu o dever legal de 

cuidar da filha, sobretudo em relação ao aspecto afetivo.  

Exteriorizou o abandono em atos concretos como aquisição de propriedades, por 

simulação em nome de outros filhos, falta de carinho, afeto, amor, apoio moral, falta de 

auxílio em despesas médicas, escolares, vestuário e reconhecimento da paternidade apenas 

na esfera judicial, após longa resistência do genitor.  

Como bem lembrou o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE Nº 898.060 

SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, não se pode incentivar a paternidade irresponsável. 

Assim, as obrigações de quem tem um filho continuam, ainda que outra pessoa o crie.  

Portanto, consideramos respondida a pergunta nº 1 da Introdução deste trabalho, 

referente ao Capítulo 2: reconhecer a parentalidade socioafetiva em detrimento da 

biológica seria sim um estímulo à parentalidade irresponsável. A melhor solução seria o 

reconhecimento de ambas! 

Em que pese muitos doutrinadores entenderem que a busca da paternidade 

biológica por aquele que já possui um pai socioafetivo, principalmente quando o pai 

biológico possui patrimônio, é uma demanda argentária, não conseguimos entender desta 

maneira. 

De fato, se um indivíduo tem um filho e não assume tal paternidade e vem outro e 

a assume, seu problema não está resolvido. Se ele for rico, pior ainda. Pois deixou de dar 

ao seu filho, além do afeto e cuidados, o seu patrimônio. Portanto, nada mais justo que tal 

                                                                                                                                                    
criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí 

a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das 

inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à 

sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 

garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 

inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores 

atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na 

estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais 

é, possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. 
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filho tenha sua paternidade biológica reconhecida, cabendo ainda danos morais e 

patrimoniais pelo abandono afetivo. Neste caso, também, o ideal seria a manutenção de 

ambas parentalidades. Esta é nossa resposta à pergunta nº 2, do Capítulo 2, constante da 

Introdução deste trabalho.  

Tendo em vista que o número de averiguações de paternidade, de acordo com a 

Lei Nº 8.560/1998, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do 

casamento, é insignificante e que o Censo Escolar de 2009 identificou cerca de quase cinco 

milhões de alunos para os quais não existe informação sobre o nome do pai, o Conselho 

Nacional de Justiça editou o Provimento Nº 12
217

, de 06 de agosto de 2010, denominado 

Programa Pai Presente.   

O procedimento não depende de advogado e a participação do Ministério Público 

é facultativa. 

A anuência da genitora do menor de idade é indispensável para que a averiguação 

seja iniciada e se o reconhecido for maior de idade, é imprescindível seu consentimento. 

O reconhecimento de filho independe do estado civil dos genitores ou de eventual 

parentesco entre eles. Caso o suposto pai não atenda à notificação judicial, ou negue a 

paternidade que lhe é atribuída, o Juiz, a pedido da mãe ou do interessado capaz, remeterá 

o expediente para o representante do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou para 

serviço de assistência judiciária, a fim de que seja proposta ação de investigação de 

paternidade nos casos em que os elementos disponíveis sejam suficientes.    

Na mesma esteira, é o Provimento Nº 16
218

, de 17 de fevereiro de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça que “dispõe sobre a recepção pelos Oficiais de Registro Civil 

das Pessoas Naturais, de indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem 

registradas sem paternidade estabelecida, bem como sobre o reconhecimento espontâneo 

de filhos perante os referidos registradores”, para obtenção do reconhecimento da 

paternidade de alunos matriculados na rede de ensino.    

                                                 
217

 Provimento Nº 12, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 

<www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimento_n_12.pdf>. Acesso em 30 jun. 2017. 
218

 Provimento Nº 16, do conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

<www.cnj.jus.br/images/Provimento_N16.pdf>. Acesso em 30 jun. 2017.  
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O Provimento Nº 26
219

 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre o “Projeto 

Pai Presente - 2012”, considerando o resultado positivo do programa “Pai Presente” 

iniciado pelo Provimento 12/2010 e considerando ainda o elevado número de crianças e 

adolescentes sem registro paterno.     

Tais provimentos são de real importância, pois aproximam os pais ausentes de 

seus filhos, a fim de que possam usufruir desta parentalidade de forma responsável, 

aproximando pessoas que talvez jamais se reconhecessem como pais.   

Portanto, após a Constituição Federal de 1988, os pais têm deveres para com seus 

filhos e o descumprimento de tais deveres acarreta um ato ilícito que faz nascer o direito de 

obter um ressarcimento em razão do dano moral ou patrimonial, tudo de acordo com o art. 

5º, incisos V e X da Constituição atual. 

Sobre a pergunta de número 3, deste Capítulo 2 (“O pai e a mãe biológicos têm o 

direito de não quererem ser pai e mãe?”), seguem algumas considerações:  

Com relação às mulheres que engravidam e não querem ser mães, estas podem 

entregar o (a) filho (a) para a adoção e deverão ser obrigatoriamente encaminhadas, sem 

constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude, tudo de acordo com o § 1º do art. 13 

da Lei nº 8.069/90. Tal entendimento é reforçado pelo art. 19-A, do mesmo estatuto, 

permitindo à gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para a adoção, 

antes ou logo após o nascimento, seja encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. 

No § 3º do mesmo artigo, atribui um prazo de, no máximo noventa dias, prorrogável por 

igual período, para a busca da família extensa. 

 Quanto ao pai, este deverá ser ouvido a fim de que seja determinada a destituição 

do poder familiar, ou não.  

Por meio de uma rede de proteção (maternidades, conselhos tutelares, serviços de 

assistência social) ou por conta própria, as mulheres gestantes, ou logo após o parto, são 

acolhidas por meio de equipe multidisciplinar (com psicólogo, assistente social, pedagogo 

e advogado), que avalia e registra a situação de cada uma e esclarece que a entrega 

responsável não é abandono, trabalhando a questão da culpa. As mulheres alegam falta de 

suporte familiar, não convivência com o pai da criança, estupro, dificuldades financeiras, 

                                                 
219

 Provimento Nº 26, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

<www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/provimento/provimento_26_12122012_10012013164424.pdf

>. Acesso em 30 jun. 2017.                       
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ou simplesmente ausência de vontade de ser mãe. Caso a criança queira, ao completar 

dezoito anos, poderá conhecer sua origem biológica, ou antes, se houver acompanhamento 

dos pais adotivos. 
220

   

No caso da entrega para adoção, futuramente, o (a) adotado (a) poderia 

responsabilizar civilmente seus pais biológicos por abandono afetivo? 

Entendemos que não, pois a entrega foi por meio do Poder Judiciário, e, além 

disso, houve a destituição do poder familiar. Quanto à possibilidade de que o (a) adotado 

(a) venha a desenvolver a filiação socioafetiva com seus pais biológicos, entendemos ser 

perfeitamente possível, cabendo, neste caso, a multiparentalidade.  

Em nosso país, não há a permissão do aborto, de maneira generalizada, sendo 

permitido apenas em três casos: o aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a 

vida da gestante, previsto no inciso I do art. 128 do Código Penal, o aborto no caso de 

gravidez resultante de estupro, previsto no inciso II, do art. 128 do Código Penal e o aborto 

do feto anencéfalo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 

nº 54, de 12/04/2012.   

O tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2016, por meio 

do Habeas Corpus 124.306 - Rio de Janeiro, e a primeira turma do STF fixou, com 

fundamento no voto do presidente Ministro Roberto Barroso, acompanhado pelos 

Ministros Rosa Weber e Edson Fachin, que a criminalização do aborto, no primeiro 

trimestre da gestação, viola diversos direitos fundamentais das mulheres- a autonomia, a 

integridade física e psíquica, a igualdade de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos-, 

bem como o princípio da proporcionalidade e a discriminação social e o impacto 

desproporcional sobre mulheres pobres.
221

   

Em seu voto, o Ministro Roberto Barroso fez uma breve anotação sobre o status 

jurídico do embrião durante a fase inicial da gestação. Ensina que há duas posições 

antagônicas em relação ao ponto. 

                                                 
220

 Mulheres que engravidam e não querem ser mães podem entregar filho para adoção. Disponível em: 

<https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/07/08/mulheres-que-engravidam-e-

nao-querem-ser-maes-podem-entregrar-filho...>.Acesso em 08 jul. 2018. 
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 STF realiza em agosto audiência pública para discutir aborto. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17, MI283818,71043-

STF+realiza+em+agosto+audiencia+publica+para+discutir+aborto>.Acesso em 21 ago. 2018. 
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De um lado, os que sustentam que existe vida desde a concepção, desde 

que o espermatozoide fecundou o óvulo, dando origem à multiplicação 

das células. De outro lado, estão os que sustentam que antes da formação 

do sistema nervoso central e da presença de rudimentos de consciência- o 

que geralmente se dá após o terceiro mês de gestação – não é possível 

ainda falar-se em vida em sentido pleno.  

Ressalta, ainda, que, praticamente, nenhum país democrático e desenvolvido do 

mundo trata a interrupção da gestação durante a sua fase inicial como crime, tais como 

Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, 

Holanda e Austrália. 222
    

Importante frisar que, a ordem de habeas corpus foi concedida para afastar a 

prisão preventiva de duas pessoas acusadas de atuar em uma clínica de aborto e que tal 

decisão não é vinculante.   

Entendemos que, somente uma lei poderá dizer que o início da atividade cerebral 

será considerado como marco inicial para impedimento do aborto, assim como a Lei nº 

9.434/1997
223

, Lei dos Transplantes, assegurou que a retirada post mortem de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante, ou tratamento, deverá ser 

precedida de diagnóstico de morte encefálica (art. 3º). Portanto, somente o legislador, com 

amparo da medicina, poderá permitir o aborto até o terceiro mês de gestação.  

Entendemos que o Código Civil adotou a teoria concepcionista e o nascituro tem 

proteção desde a concepção. No entanto, todos os direitos podem ser limitados por outros 

direitos com os quais entrem em colisão, exigindo-se, portanto, que sejam submetidos a 

regras de ponderação.  

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, 

a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, em que pede que a 

Corte declare a não recepção parcial dos arts. 124
224

 e 126
225

 do Código Penal pela 

Constituição Federal.  

                                                 
222

 Voto-Vista, Ministro Luís Roberto Barroso, Habeas Corpus 124.306 Rio de Janeiro. Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/dl/hc-voto-aborto-Irb.pdf>.Acesso em 08 set. 2018. 

223
 Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/L9434.htm>.Acesso em 08 set. 2018.   

224
 Art. 124, CP – Provocar aborto em si mesma, ou consentir que outrem lho provoque: Pena – detenção de 1 

(um) a 3( três) anos.   
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A alegação do partido é que os dispositivos que criminalizam o aborto provocado 

pela gestante, ou realizado com sua autorização, violam os princípios e direitos 

fundamentais garantidos na Constituição Federal. 

A legenda afirma que o questionamento apresentado na ADPF 442 deve ser 

analisado no contexto de um processo cumulativo, consistente e coerente, citando para 

demonstrar esse processo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3510, julgada em 

2008, na qual a Corte liberou pesquisas com células-tronco embrionárias; a ADPF 54, em 

2012, que garantiu às gestantes de fetos anencefálicos o direito à interrupção da gestação; e 

o Habeas Corpus HC 124.306 - RJ, em 2016, em que a Primeira Turma afastou a prisão 

preventiva de acusados da prática de aborto.  

No mérito, pede a declaração de não recepção parcial dos dispositivos pela 

Constituição, excluindo do âmbito de sua incidência a interrupção da gestação induzida e 

voluntária realizada nas primeiras 12 (doze) semanas. 
226

   

A Ministra Rosa Weber, relatora da ADPF – Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, nº 442, convocou audiências públicas, realizadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, para discutir a possibilidade de descriminalização do aborto até a décima 

segunda semana de gravidez. A questão a ser respondida pela Suprema Corte é se a 

proteção à vida se refere apenas às pessoas nascidas, ou abrange também a proteção ao 

nascituro.  

Mario Luiz Delgado assevera que, ao se confrontar o direito do concepto ao 

nascimento em oposição ao direito ao aborto, não hesita em sustentar a prevalência do 

primeiro, exceto quando estiverem em confronto outros interesses maiores. E explica: 

Todos os princípios, positivados ou não no texto constitucional, podem 

ser limitados por outros princípios com os quais entrem em colisão, 

exigindo-se, portanto, que sejam submetidos a regras de ponderação. Esse 

balanceamento constitui atribuição própria da Corte Constitucional que, 

valendo-se do juízo de razoabilidade, fará a comparação entre a 

                                                                                                                                                    
225

 Art. 126, CP – Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos.  Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 (quatroze) 

anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude grave ameaça ou 

violência.  

226
 Notícias do STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337860>.Acesso em 04 set. 2018. 
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pluralidade de valores envolvidos em uma certa fatispécie com a concreta 

relação meios-fins que o legislador haja instituído no Código Penal. 
227

    

Como o tema envolve razões de ordem ética, religiosa, moral, de saúde pública e  

de direitos fundamentais, entendemos que a matéria deveria ser discutida no Poder 

Legislativo e não no Poder Judiciário.  

Janaína Paschoal afirma que “o tema do aborto vem sendo tratado como parte do 

‘planejamento familiar’, sendo que, para ela, em nenhuma hipótese, o planejamento 

familiar contempla a possibilidade de impedir uma pessoa de nascer, uma vez 

concebida”.
228

 

O § 7º, do art. 226 da Constituição Federal, expressamente proíbe que o Estado 

interfira coercitivamente na decisão sobre a paternidade: 

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.  

Além disto, a Lei nº 9.263/96, que trata do planejamento familiar e regula o § 7º 

do art. 226 da Constituição Federal, veda o controle de natalidade que tenha natureza 

demográfica em seu art. 2º, parágrafo único: 

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o 

conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais 

de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem 

ou pelo casal. Parágrafo único – É proibida a utilização das ações a que se 

refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico. 

O rumoroso caso de uma mulher pobre em situação de rua, usuária de drogas, com 

filhos, foi repudiado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, tendo em 

vista ter sido submetida ao procedimento de esterilização compulsória.  

Segundo o parquet, a mulher apresentava grave quadro de dependência química e 

não ostentava condições de prover as necessidades básicas de seus filhos, além de colocá-

los, frequentemente, em potencial risco em razão do uso de álcool e drogas.  

                                                 
227

 DELGADO, Mário Luiz. O aborto e a tutela constitucional do direito à vida. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI286114,101048-

O+aborto+e+a+tutela+constitucional+do+direito+a+vida>. Acesso em 04 set. 2018. 
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 Janaína Paschoal é contra aborto. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283815,31047-

Janaina+Paschoal+envia+ao+STF+manifesto+contra+aborto>.Acesso em 16 jul. 2018. 
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Ré, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, com o 

objetivo de compelir o município de Mococa (SP) a realizar uma cirurgia de laqueadura 

tubária, sem direito à defesa e às suas garantias individuais, por determinação judicial, a 

mulher foi submetida ao procedimento e esterilizada. 

Após recurso do município, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo reverteu a decisão, mas era tarde demais, pois a laqueadura já havia 

sido realizada.  

Diante da gravidade do caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São 

Paulo, em 26 de junho, promoveu Audiência Pública para debater os limites do Estado em 

face das garantias constitucionais dos cidadãos. 
229

 

Portanto, nem o aborto, nem, tampouco, a esterilização pelo Estado são elementos 

do planejamento familiar. A fim de que todos sejam livres e iguais são fundamentais 

investimentos em ações integradas de saúde sexual e reprodutiva. É necessário que homens 

e mulheres tenham garantido o direito de tomar decisões bem informadas sobre seus 

direitos reprodutivos. 

Finalmente, respondendo à pergunta que ensejou tais reflexões, entendemos que o 

pai e a mãe biológicos têm o direito de não querer ser pai e mãe, mas de forma 

responsável, entregando a criança em adoção.   

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

A busca da paternidade biológica exigiu que fosse facilitada a via de contestação 

da presunção pater is est.  

                                                 
229

 Justiça, ainda que tardia. Moradora de rua teve esterilização determinada sem direito de defesa. Oscar 

Vilhena Vieira. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/oscarvilhenavieira/2018/06/justica-ainda-que-
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O Código Civil de 2002, em sentido diverso do adotado pelo Código Civil de 

1916, afastou por inteiro qualquer restrição à negatória de paternidade pelo marido. 

Ainda que se entenda que a ação negatória de paternidade seja privativa do pai 

presumido, nada impede que, em ações próprias, o filho, a própria mãe, e o terceiro, que se 

diz pai biológico, discutam a paternidade, cujo resultado final poderá desconstituir a 

paternidade presumida.  

Por meio de um caso que demorou 30 anos de batalhas jurídicas e que chegou ao 

Supremo Tribunal Federal pelo RE 93.886-9 e somente foi solucionado em 2016, quando o 

autor da ação já havia dado cabo da própria vida, evidenciou-se o absurdo que era a 

presunção pater ist est no Código Civil de 1916.   

Com a maior certeza da filiação biológica alcançada pelo exame de DNA, e tendo 

em vista o interesse do próprio filho, passaram a doutrina e a jurisprudência a abrirem as 

portas da investigação e do reconhecimento a fim de se encontrar a verdadeira paternidade.  

A própria legislação passou a focar mais o interesse do filho do que a proteção da 

família, ao permitir a investigação, mesmo em face de suposto pai casado, como ao prever 

na Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 27, que o 

reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercido contra o pai, ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição.    

Embora os testes de paternidade, por meio do exame direto de DNA, permitam 

tanto a exclusão quanto a inclusão da paternidade com confiabilidade superior a 99.9999%, 

foi necessário recorrer novamente às presunções para resolver o problema de recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame. Assim, a recusa do réu a se submeter ao exame de 

DNA gerará a presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto 

probatório.  

A partir de 1988, com a nova Constituição, derivaram exigências que se refletiram 

no estabelecimento da paternidade. Assim, em decorrência do princípio da igualdade entre 

a filiação havida dentro e fora do casamento, é direito de todos os filhos a declaração da 

sua verdadeira paternidade.  

Além disto, a Constituição Federal de 1988 permitiu o reconhecimento de dois 

princípios: o de proteção à unidade familiar e o de proteção aos filhos considerados em sua 

individualidade. 
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Não obstante haja todo este novo aparato para a busca da verdadeira paternidade, 

verifica-se, na prática, que ainda há muitos filhos sem pais em seus registros de 

nascimento.  Por este motivo, o Conselho Nacional de Justiça editou vários provimentos 

com o intuito de aproximar os pais ausentes de seus filhos, a fim de que possam usufruir da 

paternidade de forma responsável, aproximando pessoas que talvez jamais se 

reconhecessem como pais.  

Verifica-se que, no ordenamento jurídico positivo, não há um dever de amor, mas 

há o fundamento constitucional da parentalidade responsável. Assim, pais e mães 

respondem civilmente pelo descumprimento de seus deveres de cuidar. 

Mesmo que muitos doutrinadores entendam que a busca da paternidade biológica 

por aquele que já possui um pai socioafetivo, principalmente quando o pai biológico possui 

patrimônio, é uma demanda argentária, não entendemos desta maneira, pois as obrigações 

de quem tem um filho continuam, ainda que outra pessoa o crie. Além disto, seria um 

incentivo à paternidade irresponsável.  

Em tais casos, defendemos o reconhecimento do pai biológico sem a destituição 

do pai socioafetivo, aplicando-se a multiparentalidade.   

Quanto às mulheres que engravidam e não querem ser mães, estas podem entregar 

o filho (a) para adoção, de acordo com o parágrafo único do art. 13 e art. 19-A, ambos da 

Lei nº 8.069/90. Quanto ao pai, este deverá ser ouvido a fim de que seja determinada a 

destituição do poder familiar ou não.  

Com relação à descriminalização do aborto até o primeiro trimestre da gestação, 

entendemos que só será possível por meio de uma lei, após amplo debate com toda a 

sociedade, por se tratar de assunto que envolve razões de ordem ética, religiosa, moral, de 

saúde pública e de direitos fundamentais.    
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3 PARENTALIDADE PELA ADOÇÃO  

 

Só o Direito tem o condão de estabelecer relações humanas que geram direitos e 

obrigações. Assim, a filiação não é uma questão biológica, mas uma questão jurídica criada 

pelo Direito, pois a filiação é vínculo de deveres e direitos e não procriação biológica. 

Portanto, a filiação adotiva em nada diverge da filiação biológica. 
230

   

As modalidades de colocação em família substituta previstas em nosso 

ordenamento jurídico são: guarda, tutela e adoção (art. 28, caput, da Lei nº 8.069/90). 

Enquanto a guarda e a tutela limitam-se a conceder ao responsável alguns dos 

atributos do poder familiar, a adoção dá uma proteção integral, pois transforma a criança e 

o adolescente em membro da família.
231

   

O marco legislativo mais recente sobre a adoção é a Lei nº 13.509, de 22 de 

novembro de 2017, que promoveu alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069/90), no Código Civil e também na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-

lei nº 5.452/1943). 

Acrescenta o inciso V ao art. 1.638 do atual Código Civil que assim dispõe: 

“perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: V – entregar de forma 

irregular o filho a terceiros para fins de adoção”. Embora penalize quem entrega o filho 

para uma “adoção à brasileira”, a norma não tem o efeito de gerar o desestímulo, pois 

aquele que entrega de forma irregular o filho para adoção não se importará em perder o 

poder familiar. A norma tem o condão de transformar a “adoção à brasileira” numa 

verdadeira adoção com a destituição do poder familiar dos pais biológicos.   

A Lei nº 13.509/2017, incluindo uma nova hipótese de destituição do poder 

familiar à relação do art. 1.638 do Código Civil, objetivou coibir a prática de entrega direta 

e irregular do filho em adoção, sem obedecer às cautelas descritas no Estatuto da Criança e 
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do Adolescente, quer a pessoas inabilitadas e desconhecidas, quer objetivando fins 

pecuniários e/ou burla ao cadastro de adoção.
232

  

Importante observar que, além da sanção da perda do poder familiar, a entrega de 

filho em adoção com fins financeiros tipifica o crime previsto no art. 238 da Lei nº 

8.069/90: “Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou 

recompensa: Pena – reclusão de um a quatro anos e multa. Parágrafo único. Incide nas 

mesmas penas, quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa”.    

Diminui o prazo constante de dois anos para dezoito meses, constante do § 2º, do 

art. 19, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente- prevendo que a criança 

ou adolescente não poderá ficar em acolhimento institucional por mais de dezoito meses, e, 

havendo necessidade de prorrogação do prazo, a autoridade judiciária deverá fundamentar 

tal situação. 

Acrescenta o art. 19-A permitindo que a gestante ou mãe que manifeste interesse 

em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à 

Justiça da Infância e da Juventude. 

O Provimento nº 63/2017, do Conselho Nacional de Justiça, prevê o registro civil 

do adotado na hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento (art. 3º)
233

.  

 No § 3º do artigo 19-A, atribui-se um prazo de, no máximo, noventa dias, 

prorrogável por igual período, para a busca da família extensa. 

Maria Berenice Dias já alertava sobre a necessidade de se colocar um prazo na 

busca da família extensa: “a vã tentativa de reinserção na família biológica e a equivocada 

procura de algum parente que os queira levam anos”, dificultando a chance de estas 

crianças terem uma nova família.
234
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Dos princípios a serem adotados pelos programas de acolhimento institucional, 

destaca-se a participação na vida da comunidade legal e a participação de pessoas da 

comunidade no processo educativo dos abrigados, de acordo com o art. 92, VII e IX, da 

Lei nº 8.069/90. Desta forma, permite-se que aqueles que estão privados de visitas de 

familiares ou dos pais, destituídos do poder parental, venham a desfrutar da convivência 

familiar e comunitária de acordo com o art. 227, da Constituição Federal e art. 4º da Lei nº 

8.069/90.
235

  

Assim, a Lei nº 13.509/17 institui a figura do apadrinhamento no art. 19-B da Lei 

n. 8.069/90, que é um vínculo jurídico para o desenvolvimento integral da criança ou 

adolescente, inclusive por pessoa jurídica. 

Com relação ao estágio de convivência, foram feitas relevantes mudanças, de 

acordo com o art. 46 da Lei n. 8.069/90. A nova disposição confere ao juiz o poder de fixar 

um prazo exíguo até o prazo máximo de 90 dias, tendo em vista o caso concreto. Caso o 

adotante seja residente ou domiciliado fora do Brasil, o estágio de convivência deverá ser 

de, no mínimo, trinta dias e, no máximo, de 90 dias. 
236

   

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) solicitou ao Presidente da 

República o veto ao § 2ºdo art. 19-B do Projeto de Lei (PLC nº 101/2017) que deu origem 

à Lei nº 13.509/2017 que dizia: - “Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 

dezoito anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos 

exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte”. 

O IBDFAM argumentou que não permitir que pessoas inscritas nos cadastros de 

adoção possam fazer parte do programa de apadrinhamento afetivo não atende o melhor 

interesse da criança ou adolescente, pois são encaminhadas para este programa aquelas 

com enorme dificuldade e sem quase nenhuma possibilidade de serem adotadas. O veto 

acabou acontecendo. 
237
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A Lei n° 12.010, de 03 de agosto de 2009, conhecida como “Lei Nacional de 

Adoção”, modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) em relação 

às normas gerais de colocação em família substituta e revogou expressamente os artigos 

1.620 a 1.629 do Código Civil atual, retirando a regulamentação do corpo do Código Civil 

e artigos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).     

A adoção é medida excepcional e irrevogável, devendo-se admiti-la, tão somente, 

após se esgotarem todos os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 

natural ou extensa. A família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles 

e seus descendentes. Por outro lado, a família extensa ou ampliada é 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. Tudo de acordo com os artigos 25 e parágrafo único e § 1° do art. 39, ambos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.   

Em comentário a esses artigos, Murillo Digiácomo
238

 deixa clara sua opinião: 

“Com tais mecanismos, o legislador tenta reverter uma tendência um 

tanto perversa e preconceituosa, além de equivocada (com o devido 

respeito), de parte da doutrina e da jurisprudência de “demonizar” a 

paternidade biológica em favor da socioafetiva”.  

Assim, o Poder Público tem o compromisso para com as famílias de privilegiar a 

manutenção da criança ou adolescente em sua família biológica, evitando, o quanto 

possível, o rompimento dos laços parentais em caráter definitivo. Isto é o que preceituam 

os princípios que regem as medidas específicas de proteção, resgatando a responsabilidade 

parental, intervindo para que os pais assumam os deveres para com a criança e o 

adolescente (inciso IX, do parágrafo único ao art. 100, da Lei nº 8.069/09). 
239

 

No entanto, há de se ter bom senso para a aplicação do § 1º do art. 39 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente para que sejam evitados prejuízos às crianças ou adolescentes. 

Galdino Bordallo relata situações em que a mãe biológica não deseja ficar com o 

filho em sua companhia, pois já tem outros filhos mais velhos, que estão sendo criados por 
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parentes, ou se encontram em instituições de acolhimento e, mesmo assim, os profissionais 

responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes continuam buscando os meios de 

manter a criança com a família biológica. 
240

    

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, na doutrina existe uma tendência de 

ampliação do conceito de família, com o intuito de abranger situações que não foram 

mencionadas pela Constituição Federal. Mencionam-se: a) família matrimonial, que é 

decorrente do casamento; b) família informal, que é decorrente da união estável; c) família 

monoparental: formada por um dos genitores e seus descendentes; d) família anaparental, 

formada somente pelos filhos; e) família homoafetiva: formada por pessoas do mesmo 

sexo; e) família eudemonista: cuja característica é o vínculo afetivo. 
241

  

Concebe Rodrigo da Cunha Pereira que a “família eudemonista é aquela que tem 

como princípio, meio e fim a felicidade”. Portanto, a força da família como instituição não 

tem mais a relevância que teve outrora e não mais prevalece a vontade do Estado na 

determinação de sua formatação jurídica. 
242

     

Por perceber indícios de família eudemonista, uma espécie de assistência 

humanitária, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Quinta Câmara de Direito Civil, 

Relator Ricardo Fontes, Comarca de Criciúma, julgado em 12/06/2018, decidiu confirmar 

o deferimento liminar do writ e conceder a ordem de habeas corpus em definitivo. Habeas 

Corpus (cível) n. 4009915-35.2018.8.24.0000.
243
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É importante atentar ao caráter excepcional e provisório da medida de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes, tal como preceitua o § 1º do art. 101, 

da Lei nº 8.069/90. 

A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou uma nova 

versão do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), que entrará em funcionamento no 

primeiro semestre de 2019. 

Atualmente, estão cadastrados no país mais de quarenta e quatro mil pretendentes 

e nove mil crianças e adolescentes para adoção. A nova versão do Cadastro Nacional de 

Adoção permite a inclusão de fotos, vídeos, desenhos e cartas por parte das crianças e 

adolescentes como forma de dar visibilidade aos pedidos de adoção. O novo cadastro 

pretende dar mais agilidade ao processo de adoção, no entanto, a falta de estrutura de 

pessoal do Judiciário, especificamente a equipe técnica formada por psicólogos, assistentes 

sociais e pedagogos é também outro gargalo a ser solucionado. 
244

    

Álvaro Villaça Azevedo conceitua adoção como 

“um ato jurídico em sentido estrito (art. 185 do Código Civil de 2002), 

negócio unilateral e solene, com efeitos estabelecidos em lei, pelo qual o 

adotante inclui em sua família na condição de filho, pessoa a ela 

estranha”.  

No entanto, adverte que essa unilateralidade de atuação é imperfeita porque, para 

sua perfeição, faz-se necessário o consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotado e do adotado, quando este tiver mais de 12 anos. 
245

  

A esta modalidade de filiação é dado o nome de parentesco civil, porque está 

desvinculado do laço de consanguinidade, sendo parentesco constituído pela lei, a qual cria 

uma nova situação jurídica, ou seja, uma nova relação de filiação. 
246
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A Constituição Federal de 1988, de maneira taxativa, fixou regra de isonomia de 

direitos e deveres entre filhos oriundos, ou não, de casamento, ou por adoção e proibiu 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação em seu art. 227, § 6º.   

O Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406, de 10/01/2002) por meio do art.1.596, e o 

art. 20 da Lei nº 8.069/90, repetiram o dispositivo constitucional de isonomia de direitos e 

qualificações entre todos os filhos havidos, ou não, da relação de casamento, ou por 

adoção.  

A doutrina da proteção integral, que reconhece a criança e o adolescente como 

sujeitos de direito, encontra-se no art. 227 da Constituição Federal de 1988, em perfeita 

integração com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 
247

  

A adoção deve sempre obedecer a processo judicial, tanto a adoção de menor 

quanto a de maior de idade.  

Pelo Código Civil de 1.916, a adoção era feita por escritura pública, tanto para 

maiores como para os menores de idade, de acordo com o art. 375. 
248

  

A partir da Constituição Federal de 1.988, passou a ser exigida a assistência do 

Poder Público por meio de sentença judicial, conforme o art. 227, § 5°. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente prevê expressamente em seu art. 47 a necessidade de sentença 

judicial para sua efetivação para os menores de 18 anos. 

Havia dúvida na doutrina sobre a necessidade ou não do procedimento judicial 

para os maiores de 18 anos. No entanto, o Código Civil de 2002 deixou claro, em seu art. 

1.623, parágrafo único: “a doção de maiores de 18 (dezoito) anos, dependerá, igualmente, 

da assistência efetiva do Poder Público e de sentença constitutiva”. A Lei n° 12.010/2009 

reafirmou tal entendimento na nova redação que deu ao art. 1.619 Código Civil de 2002.
249
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Os ascendentes e os irmãos do adotando não podem adotar (art. 42, § 1º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente). Assim, o legislador instituiu impedimento total à 

legitimidade para adotar, com o intuito de evitar inversões e confusões nas relações de 

parentesco. No entanto, há decisões que permitem, tendo em vista critérios de proteção 

social que superam a vedação legal. Neste sentido é o Recurso Especial nº 1.448.969, 

Relator Min. Moura Ribeiro, j. 21/10/2014.
250

 

Irrevogabilidade da adoção. 

A adoção é irrevogável, mas nem sempre foi assim.  

No Código Civil de 1.916, o art. 373 continha previsão de que “o adotado, quando 

menor, ou interdito, poderá desligar-se da adoção no ano imediato ao em que cessar a 

interdição, ou a menoridade”. Também se dissolve o vínculo da adoção, conforme previsão 
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se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.7. Recurso especial não provido. 

Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS2b=ACOR&livre=@cdoc=%271390823%27>.Acesso 

em 23 ago. 2018.  



118 

 

do art. 374 do Código Civil de 1.916, quando as duas partes convierem, ou seja, por mero 

distrato, e nos casos em que seja admitida a deserdação. 
251

 

A irrevogabilidade da adoção foi estabelecida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu art. 48
252

. Após o advento da Lei n° 12.010/2009, a irrevogabilidade 

da adoção é mandamento que se encontra no § 1° do art. 39
253

 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Assim, com a adoção, há a mudança de estado familiar do filho, passando a 

integrar a nova família. 
254

   

No entanto, a realidade é maior do que a previsão legal e muitas crianças acabam 

sendo “devolvidas”, após a adoção. Crianças de trato difícil e pais despreparados, muitas 

vezes, motivam tais devoluções. 

A “devolução” provoca no adotado uma ideia de rejeição e, neste contexto, surge 

a reflexão sobre o cabimento da responsabilização civil daqueles que praticaram tal ato. 

Obrigação de compensar pecuniariamente os infantes. Aplicação do art. 186, combinado 

com o art. 944, ambos do Código Civil. 

Foi o que decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Apelação Cível Nº 

2011.020805-7, Relator Des. Joel Dias Figueira Júnior, origem: Gaspar, data de 

julgamento 20/09/2011, Primeira Câmara de Direito Civil
255

. Destacam-se da ementa 

palavras esclarecedoras: 
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 Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>.Acesso em 19 ago. 2018. 

252
 Art. 48, Lei 8.069/90, antes da modificação pela Lei 12.010/2009. A adoção é irrevogável. Código Civil, 

Código de Processo Civil, Constituição Federal. Organizador CAHALI, Yussef Said. 5. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 1158. 

253
 § 1º, art. 39, Lei 8.069/90. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 

quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na 

forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. Míni Código Saraiva Civil, Constituição Federal e 

legislação complementar. 24. ed. Saraiva jur, 2018. p. 393. 
254

 MONTEIRO, Washington de Barros. SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Direito de Família. 42. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. v. 2. p. 488-489. 

255
 TJSC, Apelação Cível Nº 2011.020805-7, Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, Data de Julgamento 

20/09/2011, Primeira Câmara de Direito Civil. APELAÇÃO CÍVEL. PODER FAMILIAR. 

DESTITUIÇÃO. PAIS ADOTIVOS. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO 

DE CASAL DE IRMÃOS BIOLÓGICOS. IRRENUNCIABILIDADE E IRREVOGABILIDADE DA 

ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RENÚNCIA DO PODER FAMILIAR. 

ADMISSIBILIDADE, SEM PREJUÍZO DA INCIDÊNCIA DE SANÇÕES CIVIS. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 166 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERDA DO 

PODER FAMILIAR EM RELAÇÃO AO CASAL DE IRMÃOS ADOTADOS. DESCONSTITUIÇÃO 

EM FACE DA PRÁTICA DE MAUS TRATOS FÍSICOS, MORAIS. CASTIGOS IMODERADOS, 

ABUSO DE AUTORIDADE REITERADA E CONFERIÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL E 

DISCRIMINATÓRIO ENTRE OS FILHOS ADOTIVOS E ENTRE ESTES E O FILHO BIOLÓGICO 
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[...] Assinala-se, por oportuno, a tomada de vulto em todo o território 

nacional da infeliz prática de situações idênticas ou semelhantes a que se 

examina neste processo, atos irresponsáveis e de puro desamor de pais 

adotivos que comparecem aos fóruns ou gabinetes de Promotores de 

Justiça para, com frieza e desumanidade, “devolver” ao Poder Público 

seus filhos, conferindo-lhes a vil desqualificação de seres humanos para 

equipará-los a bens de consumo, como se fossem produtos suscetíveis de 

devolução ao fornecedor, por vício, defeito ou simples rejeição por 

arrependimento. E, o que é mais grave e reprovável, a desprezível prática 

da “devolução” de crianças começa a assumir contornos de normalidade, 

juridicidade, legitimidade e moralidade, em prol do pseudo benefício dos 

infantes. O Poder Judiciário há de coibir essas práticas ignóbeis e bani-las 

do nosso contexto sócio jurídico de uma vez por todas. Para tanto, há de, 

exemplarmente, punir os infratores das leis civis, destituindo-os do poder 

familiar e condenando-os pecuniariamente pelo ilícito causador de danos 

imateriais a crianças e adolescentes, vítimas já marcadas pela própria 

existência desafortunada que se agrava com os atos irresponsáveis de 

seus adotantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal de seus 

agentes. Frisa-se, ainda, que a inserção de crianças e adolescentes em 

famílias substitutivas objetiva atender primordialmente os interesses dos 

menores (art. 1.625, CC) e não às pretensões dos pais, mesmo que 

altruísticas, em que pese não raramente egoísticas.  

O art. 1.625 foi revogado pela Lei nº 12.010/2009 e estabelecia que: “somente 

será admitida a adoção que constituir efetivo benefício para o adotando” e, encontra-se no 

                                                                                                                                                    
DOS ADOTANTES. EXEGESE DO ART. 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 3º, 5º, 

15, 22, 39. §§ 1º, 2º E ART. 47, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/C 

ART. 1.626, 1.634, 1.637 E 1.638, INCISOS I, II E IV, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO 

DOS EFEITOS CIVIS DA ADOÇÃO. AVERBAÇÃO DO JULGADO À MARGEM DO REGISTRO 

CIVIL DE NASCIMENTO DOS MENORES. PROIBIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE 

OBSERVAÇÃO. EXEGESE DO ART.163, § ÚNICO D ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE C/C ART. 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CAUSADO 

AOS MENORES. ILÍCITO CIVIL EVIDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR 

PECUNIARIAMENTE OS INFANTES. APLICAÇÃO DO ART. 186 C/C ART. 944, AMBOS DO 

CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA EM QUE A SEQUÊNCIA DE 

ILICITUDES ATINGE O SEU ÁPICE, MATIZADA, NO CASO, PELO ABANDONO DO FILHO 

ADOTADO EM JUÍZO E SUBSCRIÇÃO DE TERMO DE RENÚNCIA DO PODER FAMILIAR. 

EXEGESE DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 

407 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERTINÊNCIA ENTRE O 

PEDIDO E O PRONUNCIADO. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO E RELATIVIZAÇÃO DAS 

REGRAS PROCESSUAIS CLÁSSICAS EM SEDE DE DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. MITIGAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 460 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. VÍTIMAS QUE, NA QUALIDADE DE IRMÃOS BIOLÓGICOS E FILHOS 

ADOTIVOS DOS RÉUS MERECEM RECEBER, EQUITATIVAMENTE, A COMPENSAÇÃO 

PECUNIÁRIA PELOS DANOS IMATERIAIS SOFRIDOS. HIPOTECA JUDICIÁRIA. EFEITO 

SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 466 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJ-SC, Apelação Cível Nº 2011.020805-7, de Gaspar, Relator Des. Joel Dias 

Figueira Júnior, j. 20/09/2011, Primeira Câmara de Direito Civil.) Grifos desta autora.  Disponível em: 

<busca.tjsc.jus.br/jurisprudência/buscaForm.do#resultado_ancora>. Acesso em 02 jul. 2017.  
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Estatuto da Criança e do Adolescente sob o art. 43: “A adoção será deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. 

Adoção intuitu personae 

É possível alguém escolher uma determinada criança e os pais dessa criança 

darem o consentimento de adoção apenas para aquela pessoa, sem que essa adoção seja 

submetida ao Poder Judiciário?   

Maria Berenice Dias define a “adoção direta” ou intuitu personae “quando há o 

desejo da mãe de entregar o filho à determinada pessoa. Também é assim chamada a 

determinação de alguém em adotar uma certa criança”.
256

    

Sabemos que há uma forte tendência em não se admitir a adoção por pessoas que 

não estejam inscritas na lista de preferência prevista pelo art. 50 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. No entanto, ao permitir, excepcionalmente, que a pessoa ou casal receba a 

criança mediante guarda (art. 33, § 2°, ECA), e detendo esta guarda de criança maior de 

três anos ou adolescente, esta poderá adotar, mesmo sem o cadastro de adoção, bastando 

para tanto que existam laços de afinidade e afetividade e não exista má fé, tudo de acordo 

com o art. 50, § 13, III, ECA. 
257

    

Neste sentido, é o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Apelação 

Cível N° 20070130087036APC, Rel. Des. José Divino, Acórdão N° 829455, 6ª Turma 

Cível, DJe 04/11/2014.
258

   

Com fundamento no “melhor interesse da criança” e ausência de má-fé foi 

acolhida a adoção intuitu personae pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação 

                                                 
256

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, 

p. 490.   
257

  Idem. p. 491.  

258
 TJDF, Apelação N° 20070130087036APC, Rel. Des. José Divino, Acórdão N° 829455, 6ª Turma Cível, 

Dje 04/11/2014. EMENTA - DIREITO CIVIL. ADOÇÃO DIRETA. FORMAÇÃO DE LAÇOS DE 

AFINIDADE E AFETIVIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. I – É possível a 

adoção direta quando o pedido é formulado por quem detém a guarda legal de criança maior de três anos 

de idade, se o lapso de tempo de convivência comprovar a fixação de laços de afinidade e afetividade (art. 

50, § 13, do ECA). II – Não subsistem razões para autorizar a reintegração da criança junto à mãe ou ao 

pai biológico se com eles não formou qualquer vínculo afetivo, sobretudo quando há plena adaptação da 

criança ao lar dos adotantes e fortes laços de afinidade e afetividade entre eles, com os quais convive há 

mais de sete anos. III – É dever do Estado adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, 

os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, por se tratar de pessoa em desenvolvimento 

que exige proteção integral. IV – Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, Apelação Cível N° 

2007130087036 APC, Rel. Des. José Divino, Acórdão N° 829455, 6ª Turma Cível, j: 29/10/2014).   
Disponível em <http://ibdfam.org.br/jurisprudencia/3048/Ado%C3%A7%C3%A3%20dieta.%20For...>. 

Acesso em 20 fev. 2015.  
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Cível N° 1.0194.12.006162-8/002, Rel. Des. Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa, 

2ª Câmara Cível, DJe 23/02/2015.
259

 

Adoção por casais homossexuais 

No Brasil, a adoção por casais homossexuais ganhou legitimidade com a decisão 

da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 27/04/2010, no Recurso Especial 

Nº 889.852-RS
260

, que, por unanimidade, negou recurso do Ministério Público do Rio 

                                                 
259

 TJMG, Apelação N° 1.0194.12.006162-8/002, Rel. Des. Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa, 2ª 

Câmara Cível, DJe 23/02/2015. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO “INTUITU 

PERSONAE” – ENTREGA DA CRIANÇA LOGO APÓS O NASCIMENTO – GUARDA 

DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ – NÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

PRETENDENTES À ADOÇÃO – CRIANÇA COM 05 (CINCO) ANOS DE IDADE E CONVIVÊNCIA 

COM A ADOTANTE NO MESMO PERÍODO – VÍNCULOS SÓCIO- AFETIVOS COMPROVADOS 

– MITIGAÇÃO DA OBSERVÂNCIA RÍGIDA AO SUPRACITADO CADASTRO – 

PREPONDERÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PRIORIDADE ABSOLUTA – 

SENTENÇA QUE INDEFERIU A ADOÇÃO – RECURSO PROVIDO. - O cadastro de adoção se 

destina a dar maior agilidade e segurança ao processo de adoção, uma vez que permite averiguar 

previamente o cumprimento dos requisitos leais pelo adotante, bem como traçar um perfil em torno de 

suas expectativas. Evita influências outras, negativas ou não, que por vezes, levam à sempre indesejada 

“adoção à brasileira”. - Todavia, deve-se ter em mente sempre o melhor interesse da criança. É certo que 

existem casos, excepcionais, em que se mitiga a habilitação dos adotantes no competente cadastro para o 

deferimento do pedido de adoção, possibilitando a chamada adoção direta ou “intuitu personae”. - Retirar 

uma criança com 05 (cinco) anos de idade do seio da família substituta, que hoje também é a sua, e lhe 

privar, inclusive, da convivência com seus 02 (dois) irmãos biológicos, sob o pretexto de coibir a adoção 

direta, é medida extremamente prejudicial. O menor poderá ser exposto à grande instabilidade emocional, 

em face de uma brusca mudança.  - A retirada do infante da casa de sua guardiã após o transcurso de 

longo período de convivência e constatada a formação de fortes laços de afetividade, não se mostra 

recomendável, pois certamente resultará em traumas e frustrações para o menor, com prejuízo ao seu 

ideal desenvolvimento, inserido que está como verdadeiro membro daquele núcleo familiar. (TJMG, 

Apelação Cível N° 1.0194.12.006162-8/002, Rel. Des. Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa, 2ª 

Câmara Cível, j: 23 fev. 2015.)  Disponível em: 

<http:ibdfam.org.br/jurisprudência/3055/Ado%c3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o>. Acesso em 23 

fev. 2015.  

260
 REsp Nº 889.852/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 27/04/2010, Dje 10/08/2 Ementa. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO 

JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS 

AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 

FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 

12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA 

MEDIDA. 1. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças por parte de requerente que 

vive em união homoafetiva com companheira que antes já adotara os mesmo filhos, circunstância a 

particularizar o caso em julgamento. 2. Em um mundo pós-moderno de velocidade instantânea da 

informação, sem fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a 

sociedade transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, sempre que possível, os 

postulados maiores do direito universal. 3. O artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a “garantia do direito à 

convivência familiar a todas as crianças e adolescentes”. Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que 

“a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 

legítimos”. 4. Mister observar a imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos menores sobre 

quaisquer outros, até porque está em jogo o próprio direito de filiação, do qual decorrem as mais diversas 

consequências que refletem por toda a vida de qualquer indivíduo. 5. A matéria relativa à possibilidade de 

adoção de menores por casais homossexuais vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é 
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Grande do Sul contra decisão que permitiu a adoção de duas crianças por um casal de 

lésbicas. A decisão mostrou que estudos não indicam qualquer inconveniência em que 

crianças sejam adotadas por casais homossexuais, importando mais a qualidade do vínculo 

e do afeto no meio familiar em que serão insertas.  

Outra barreira ultrapassada foi alcançada no ano de 2009, em que o Conselho 

Nacional de Justiça mudou o padrão da certidão de nascimento tradicional “pai e mãe” 

para o termo “filiação”, permitindo o registro de crianças por casais formados por duas 

mães ou dois pais. 
261

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Cível Nº 9000004-

19.2011.8.26.0576
262

, de 27/02/2012, da Comarca de São José do Rio Preto, Relator 

                                                                                                                                                    
a melhor solução a ser dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são questões indissociáveis 

entre si. 6. Os diversos e respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em fortes bases 

científicas (realizados na Universidade de Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia 

Americana de Pediatria), “não indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 

homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do fato que permeia o meio familiar em que 

serão inseridas e que as liga a seus cuidadores”. 7. Existência de consistente relatório social elaborado por 

assistente social favorável ao pedido da requerente, ante a constatação da estabilidade da família. Acórdão 

que se posiciona a favor do pedido, bem como parecer do Ministério Público Federal pelo acolhimento da 

tese autoral. 8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os menores sendo 

a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa situação como a que ora se coloca em 

julgamento. 9. Se os estudos científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza para as 

crianças, se elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado, ao mesmo tempo, assegurar seus 

direitos, o deferimento da adoção é medida que se impõe. 10. O Judiciário não pode fechar os olhos para 

a realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da realidade, são ambas, a requerente e sua companheira, 

responsáveis pela criação e educação dos dois infantes, de modo que a elas, solidariamente, compete a 

responsabilidade. 11. Não se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada, pois as crianças já 

chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe dupla maternidade 

desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo em suas criações. 12. Com o deferimento 

da adoção, fica preservado o direito de convívio dos filhos com a requerente no caso de separação ou 

falecimento de sua companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, viabilizando-

se, ainda, a inclusão dos adotandos em convênios de saúde da requerente e no ensino básico e superior, 

por ela ser professora universitária. 13. A adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, 

desprendimento. Quando efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um gesto de 

humanidade. Hipótese em que ainda se foi além, pretendendo-se a adoção de dois menores, irmãos 

biológicos, quando, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o 

Cadastro Nacional de Adoção, 86% das pessoas que desejavam adotar limitavam sua intenção a apenas 

uma criança. 14. Por qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à situação fática 

consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de primazia à proteção integral das crianças, chega-

se à conclusão de que, no caso dos autos, há mais do que reais vantagens para os adotandos, conforme 

preceitua o artigo 43 do ECA. Na verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a 

medida. 15. Recurso especial improvido. (REsp Nº 889852/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, J. 27/04/2010, Dje 10/08/2010.) Disponível em: 

<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=889852&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=108i=

7>. Acesso em 17 jul. 2017.  
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 A adoção feita por homossexuais: batalhas e vitórias legais. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/relatos-reais-sobre-ado...> Acesso em 6 

jan. 2014. 

262
 Apelação Cível Nº 9000004-19.2011.8.26.0576, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 27/02/2012. Infância e 

Juventude. Inscrição no cadastro de adoção. Pretendente que admite manter relação homoafetiva. 
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Silveira Paulilo, negou provimento ao recurso do Ministério Público que sustentou que o 

pedido de inscrição no cadastro de adoção de duas pessoas do mesmo sexo é 

“desinteressante e desvantajoso para a criança”, ressaltando ainda o perigo de que sofra 

preconceito.    

Quanto ao preconceito, em seu voto, o Relator Silveira Paulilo deixou claro que: 

O risco de que a criança sofrerá preconceito é apenas mais uma das peças 

do quebra-cabeças das relações familiares. Mas os preconceitos existem 

na sociedade paulista em relação a outros cidadãos que também podem 

ser pretendentes a adoção: negros, índios, pobres, judeus, muçulmanos, 

analfabetos, nordestinos, nortistas, evangélicos, etc. Logo, conceder 

adoções somente aos casais heterossexuais não é garantia de que os 

adotados não sofrerão qualquer preconceito.    

Com relação à filiação entre casais do mesmo sexo, em nosso ordenamento 

jurídico, não há norma que a proíba, mas, não há legislação específica sobre o tema. 

Assim, em 17/03/2015, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário Nº 846.102
263

, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia negou recurso do 

Ministério Público do Paraná e manteve decisão que autorizou a adoção de crianças por um 

casal homoafetivo.  

O caso chegou a Supremo Tribunal Federal após o Ministério Público do Paraná 

querer limitar a adoção a uma criança com 12 anos ou mais, para que esta pudesse opinar 

sobre o pedido. No Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público alegou que a decisão 

contraria o art. 226, § 3º da Constituição Federal, que assegura que para efeito da proteção 

                                                                                                                                                    
Deferimento com base em estudos psicossociais. Reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas como 
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do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar. 

No entanto, para a Ministra Cármen Lúcia, o acórdão recorrido está em harmonia 

com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconheceu como entidade familiar 

as uniões entre pessoas do mesmo sexo, no julgamento da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade Nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental Nº 132 em maio de 2011.  

Com a Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento das famílias 

monoparentais (art. 226, § 4º, CF) houve a total dissociação do estatuto jurídico do 

casamento e da união estável, do estatuto jurídico da filiação. Portanto, a Constituição 

reconheceu que todos os indivíduos podem realizar o seu projeto parental, 

independentemente da existência de vínculo matrimonial, ou ligação afetiva permanente, 

podem, da mesma forma, ter um projeto parental unilateral, tendo em vista que a família 

monoparenal possui a mesma dignidade que as outras formas de família.    

O direito de ter uma família é direito fundamental de todos. Assim, por meio do 

Poder Judiciário, o reconhecimento da dupla maternidade, dupla paternidade e até da 

multiparentalidade, quer por adoções, quer pelas técnicas de reprodução medicamente 

assistidas vem ocorrendo, sempre vinculadas à necessidade de se verificar qual é a melhor 

solução a ser dada para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no caso 

concreto. 

Em sentido contrário, o Poder Legislativo defende o Projeto de Lei Nº 

6.583/2013
264

, denominado Estatuto da Família, o qual considera que os casais 

homossexuais não constituem uma família e, portanto, não podem adotar.  

Há, ainda, o Projeto de Lei Nº 4.508/2008
265

 que proíbe a adoção por 

homossexuais. Tal projeto foi apensado ao Projeto de Lei Nº 2.285/2007 Estatuto das 

Famílias.  
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A Lei Nº 12.873/2013
266

 garante salário-maternidade de quatro meses para 

homens e mulheres segurados do INSS que adotarem filho, independentemente da idade da 

criança. A lei equipara homem e mulher no direito ao benefício em caso de adoção. A 

mesma regra vale para os casais adotantes e de mesmo sexo. 
267

  

A adoção depende do consentimento do adotado.  

No Código Civil de 1.916, o art. 372 assegurava que “não se pode adotar sem o 

consentimento do adotado ou de seu represente legal se for incapaz ou nascituro”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), com as modificações 

da Lei n. 12.010/2009, em seu art. 45, deixa claro que “a adoção depende do 

consentimento dos pais ou do representante legal do adotando”. Além disso, se o adotando 

for maior de 12 anos, será necessário seu consentimento, colhido em audiência, de acordo 

com o § 2° do art. 28, do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Adoção do nascituro? 

A adoção do nascituro vinha prevista no art. 372 do Código Civil de 1.916, com a 

alteração trazida pela Lei nº 3.133/1957: “Não se pode adotar sem o consentimento do 

adotado ou de seu representante legal se for incapaz ou nascituro”. 

A possibilidade de adoção do nascituro é defendida por Silmara Juny Chinellato e 

outros autores, entre os quais Elisa de Carvalho Laurindo Hasselmann e Tânia da Silva 

Pereira. Em seu modo de ver, o conceito de criança do Estatuto da Criança e do 

Adolescente abrange também o nascituro tendo em vista o art. 2º, art. 7º, caput e § 3º do 

art. 8º. O conceito lato de criança é estabelecido nos arts. 2º e 7º, enquanto o § 3º do art. 8º 

garante o apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem, os quais demonstram 

preocupação com a mãe e com o nascituro. 
268
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Importante observar que o conteúdo do § 3º do art. 8º, após a Lei nº 13.257/2016, 

encontra-se no caput do art. 8º da Lei nº 8.069/90. 

Conforme Silmara Juny Chinellato, o parágrafo único do art. 26 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente determina, de forma expressa, a possibilidade de reconhecimento 

do filho nascituro, assim como também o permitia o parágrafo único do art. 357 do Código 

Civil de 1916 e o parágrafo único do art. 1.609 do Código Civil atual. 
269

  

Em sentido contrário, Galdino Bordallo entende que não mais cabe tal modalidade 

de adoção, ressaltando que o Código Civil ao qual Silmara Juny Chinellato faz referência é 

o de 1916 e, no Código Civil atual, o texto correspondente encontra-se no art. 2º. 

Traz o entendimento de Antonio Chaves sobre o conceito de criança, que se refere 

a ser humano já nascido. Ademais, a sobrevivência do nascituro ao parto é incerta. Assim, 

pelo espírito do instituto, não se pode sujeitar a adoção a fato futuro e incerto, como é o 

referente ao nascimento de pessoa em gestação.  

Outro argumento é o de Eunice Ferreira Rodrigues Granato para quem o nascituro 

não pode ser considerado pessoa, pois, a personalidade civil do homem começa com o 

nascimento com vida.  

Tânia da Silva Pereira demonstra que não é possível a adoção do nascituro, pois 

há previsão de exigência da qualificação completa da criança e de seus pais, de acordo com 

o art. 165, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
270

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela crianças e adolescentes nas diversas 

fases de vida, inclusive na uterina, garantindo à gestante o atendimento pré e perinatal, 

bem como o apoio alimentar que necessitar, tudo conforme os arts. 7º e 8º da Lei nº 

8.069/90. 
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Além disto, o art. 19-A, com a redação dada pela Lei nº 13.509/2017, permite que 

a gestante ou mãe manifeste seu interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo 

após o nascimento. 

Por outro lado, o Provimento nº 63/2017, do CNJ prevê o registro civil do adotado 

na hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento em seu art. 3º. 

Portanto, entendemos que há a possibilidade de tutela para a adoção do nascituro 

no atual Estatuto da Criança e do Adolescente após a atualização trazida pela Lei nº 

13.509/2017 e pelo Provimento nº 63/2017. 

Com relação ao nascituro, o Código Civil adotou a teoria natalista ou 

concepcionista? 

São três as correntes doutrinárias que tratam da personalidade do 

nascituro. A primeira corrente é a natalista, adotado pelo Código Civil de 

1916 e pelo atual Código Civil. Segundo os natalistas, o nascituro tem 

expectativa de direitos. São adeptos dessa primeira corrente: Paulo 

Carneiro Maia, Silvio Rodrigues, João Luiz Alves, Eduardo Espínola. A 

segunda corrente adota a teoria da personalidade condicional. O nascituro 

tem personalidade desde a concepção, mas a aquisição de direitos fica 

subordinada à condição de que o feto venha a nascer com vida. São, 

portanto, direitos sujeitos à condição suspensiva. Nesse sentido. 

Washington de Barros Monteiro, Miguel Maria de Serpa Lopes, Gastão 

Grossé Saraiva. A terceira corrente é adepta da teoria concepcionista. É 

reconhecida personalidade civil ao nascituro desde a concepção, sendo 

condicional apenas a aquisição de direitos patrimoniais. Nesse sentido, 

Teixeira de Freitas, Francisco dos Santos Amaral, R. Limongi França.
271

   

Silmara Juny Chinellato é adepta da corrente concepcionista e inclui Teixeira de 

Freitas, Pontes de Miranda, R. Limongi França, Anacleto de Oliveira Faria, André Franco 

Montoro, Ives Gandra da Silva Martins, Francisco dos Santos Amaral Neto, José Tavares e 

Mario Emílio Bigotte Chorão.
272

  

De acordo com Andréa Rodrigues Amin, o Código Civil, em seu art. 2º, segue a 

corrente natalista, que apenas reconhece o início da personalidade civil a partir do 

nascimento com vida, resguardando ao nascituro seus direitos desde a concepção. 
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Lembrando que nascituro é o ser já concebido, que ainda está no ventre materno, mas não 

nascido. 

No entanto, vários dispositivos legais que dispõem sobre direitos do nascituro 

respeitam sua pessoa, não se podendo pensar em pessoa despida de personalidade. Nesse 

sentido, são os arts. 124 a 126 do Código Penal ao vedar práticas abortivas como 

violadoras do direito à vida, ressalvando-se os casos do art. 128. 

A doutrina ainda aponta alguns artigos previstos no Código Civil atual, a saber: o 

art. 1.609, parágrafo único, que trata do reconhecimento da filiação do nascituro; o art. 

1.779, que trata da nomeação de curador ao nascituro; o art. 542, permitindo ao nascituro 

ser donatário; e o art. 1.798, que trata da legitimidade sucessória do nascituro. 

Além disto, o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que em seu texto, reconhece o 

direito do nascituro à vida. 

Portanto, a despeito da redação do art. 2º do Código Civil, entende Andrea 

Rodrigues Amin que o sistema jurídico atual, reconhecendo o princípio da dignidade do ser 

humano como valor fundamental, recepciona o dispositivo legal como enunciador da 

doutrina concepcionista. 
273

 

Silmara Juny Chinellato sustenta que o Código Civil filia-se à corrente 

concepcionisa que reconhece direitos e status desde a concepção, como já ocorria no 

Direito Romano. 

Quanto à corrente natalista, entende que está prevista apenas na primeira parte do 

artigo 2º e não se sustenta em interpretação sistemática. Também o Código Civil não adota 

a corrente da personalidade condicional, pois os direitos não-patrimoniais, incluindo-se os 

direitos da personalidade, independem do nascimento com vida. 
274

  

Para Andréa Rodrigues Amin, a corrente doutrinária que vem sendo adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal é a teoria natalista, como pode ser verificada pelo exame da 

ADI 3.510/2008 que analisou a constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, 
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quando se admitiram as pesquisas com células tronco embrionárias, e a ADPF 54/2012, 

que cuidou da possibilidade de antecipação do parto em caso de fetos anencéfalos. 
275

  

Adoção unilateral 

A adoção unilateral de filho (a) de cônjuge ou companheiro (a) vem prevista no § 

1º, do art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por meio da adoção, será alterada 

uma das linhas de parentesco, a materna ou a paterna. Haverá a necessidade de destituição 

do poder familiar do genitor que virá a ser substituído. 
276

 

No caso de adoção unilateral, não há a necessidade de o adotante ter prévio 

cadastro de adoção, de acordo com o art. 50, § 13, da Lei nº 8.069/90. 
277

 

Carlos Eduardo Pachi ensina que três são as hipóteses em que a adoção unilateral 

será possível: 1) quando no assento de nascimento constar apenas o nome do pai ou da 

mãe; 2) existência, no assento de nascimento, do nome do outro pai ou da mãe; 3) adoção 

do cônjuge ou companheiro (a), quando a mãe ou o pai biológico seja falecido. 

Na primeira hipótese, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

adoção dependerá do consentimento do pai ou da mãe que constar da certidão de 

nascimento (art. 45, caput) e, em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, 

também será necessário seu consentimento (§ 1º, art. 45). A adoção deverá apresentar reais 

vantagens para o adotando (art. 43).  

Na segunda hipótese, além do consentimento do pai ou da mãe, deverá ser 

comprovado que houve o descumprimento das obrigações decorrentes do poder familiar, 

que levem à decretação da perda do poder familiar (art. 1.634 do Código Civil e art. 22, 

Lei nº 8.069/90).  
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Na terceira hipótese, a adoção poderá ocorrer quando a mãe ou o pai biológico 

seja falecido. Assim, por força do art. 1.635, inciso I, do Código Civil, a morte é causa de 

extinção do poder familiar. 
278

    

Fazendo um exercício de possibilidades, no primeiro caso, se após a adoção, o 

filho adotivo e seu pai biológico se descobrissem e se entendessem, seria possível a 

multiparentalidade pelo reconhecimento do pai biológico com a manutenção do pai 

registral, mesmo no caso de adoção, caso atendesse ao melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

No segundo caso, não haveria a possibilidade da multiparentalidade, tendo em 

vista a destituição do poder familiar. Todavia, se no futuro, o quadro viesse a se modificar, 

com o estabelecimento de um bom relacionamento entre pai e filho biológicos, poder-se-ia 

pensar numa multiparentalidade, mantendo-se o pai adotivo e o pai biológico como pai 

socioafetivo.  

No terceiro caso, caberia a multiparentalidade com a manutenção do nome do 

falecido (a) no registro de nascimento. Neste sentido, é Apelação Cível nº 0006422-

26.2011.8.26.0286, Comarca de Itu, Relator Desembargador Alcides Leopoldo e Silva 

Junior, J. 14/08/2012 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
279

 

 

3.1 DIREITO DA PERSONALIDADE E A IDENTIDADE GENÉTICA 

 

A adoção é irrevogável e faz o adotado separar-se totalmente de sua origem, no 

entanto, persiste o direito de a pessoa adotada conhecer a sua origem genética, tudo de 
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acordo com os arts. 39, § 1º, 41 e 48 caput e parágrafo único, todos do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  

Sobre o tema, explica o professor Álvaro Villaça Azevedo: “se o processo de 

adoção faz o adotado separar-se totalmente de sua origem, ela não pode ser apagada para 

ele sob pena de ferir seu direito da personalidade”. 
280

 

A filiação é um dos componentes mais elementares dos direitos da personalidade 

e relaciona-se com o direito à verdade. Como bem tratou Walter Moraes, em seu livro 

Adoção e Verdade, buscando resposta para uma indagação fundamental: “Poderia a 

tendência humanitária de fingir paternidade prevalecer sobre a outra, contrária, de aspirar a 

verdade?”
281

 

O direito do adotado de conhecer a sua origem é fundamental para a construção de 

sua personalidade, assegurando-lhe saúde, havendo testemunhos da dor dilacerante que 

acomete as pessoas quando não sabem quem são e como são, ou como foram seus pais e as 

razões do seu abandono. 
282

 

Neste sentido, é a história real de Saroo Brierley, que após relatar sua experiência 

no livro A Long Way Home, transformou-se no filme Lion: uma jornada para a casa. O 

pequeno Saroo, de cinco anos, vivia com sua humilde família em um vilarejo na Índia. Um 

dia se perdeu e, depois de passar um tempo vivendo nas ruas, foi adotado por um casal 

australiano.  Em 2012, o mundo foi cativado pela notícia de um jovem indiano que, após 

vinte e cinco anos, tinha encontrado sua família graças ao Google Earth. 
283

 

Realmente, o adotado não é uma página em branco. Sua história de vida anterior 

não pode ser apagada e este tem o direito de fazer suas conexões.   

A irrevogabilidade da adoção protege o adotado e o adotante, que desempenhou 

seu papel parental investindo no adotando seu tempo, seu dinheiro e seu afeto. Não seria 

justo que o adotado pudesse revogar tal parentalidade. Também não seria justo que o 

adotante, por algum motivo, pudesse revogar tal filiação. 
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O Supremo Tribunal Federal assegurou a possibilidade de relativização da coisa 

julgada para a realização posterior de exame de DNA, em homenagem ao “direito 

fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 

personalidade de um ser” (RE 363.889/DF
284

, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2011). 

Além de direito constitucional implícito, como já esclareceu a Suprema Corte, a 

busca da identidade genética é garantida pela legislação infraconstitucional, de acordo com 

o art. 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente o “direito de conhecer sua origem 

biológica”.  

O parágrafo único do mesmo artigo prevê o acesso ao processo de adoção ao 

adotado menor de dezoito anos, a seu pedido, devendo ser assegurada a orientação e 

assistência jurídica e psicológica.  

A Lei n° 12.010/2009, no caput do art. 48 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com fundamento no direito à origem genética, estabeleceu que “o adotado 

tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 

processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 
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(dezoito anos)”. O parágrafo único do mesmo artigo assegura também o mesmo acesso ao 

menor de dezoito anos. 
285

 

Decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído pelo art. 1º, III, 

da CF, o objetivo da norma é permitir que o adotado conheça a identidade de sua família 

biológica e os fatores que determinaram sua adoção. Além disso, tal conhecimento é 

importante diante de possíveis doenças genéticas que dependam de transplante de parentes 

consanguíneos próximos. 
286

 

Caso a criança ou o adolescente desejem manter contato com sua família 

biológica, deverá ser precedido de acompanhamento psicológico, com eventual inserção 

dos envolvidos em programas de orientação e apoio, nos moldes do previsto no art. 101, II 

e IV e art, 129, I, III, e IV do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
287

  

Contudo, o direito de conhecer a origem não significa direito à parentalidade, pois 

a Lei de Adoção desvincula o adotado da família biológica, com exceção dos 

impedimentos matrimoniais. Assim, a descoberta do vínculo biológico nas adoções é 

assegurada como direito da personalidade, sendo afastado o vínculo da filiação, de acordo 

com o art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Neste sentido, é a decisão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal que negou provimento ao recurso de uma mulher criada e adotada pelos tios, que 

buscava inclusão no inventário de seu pai biológico. 
288

   

Portanto, nos casos em que haja a destituição do poder familiar, a parentalidade 

biológica não mais poderá ser reintegrada, conforme previsão legal. No entanto, 

defendemos a multiparentalidade, no caso em que o adotado desenvolva com os pais 

biológicos os vínculos da socioafetividade, passando assim a serem os pais biológicos, pais 
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socioafetivos perante a lei, ou seja: manutenção do pai e da mãe adotivos e reconhecimento 

da parentalidade socioafetiva dos pais biológicos que foram destituídos.  

 

3.2 CONCLUSÃO 

 

A adoção é medida excepcional e irrevogável, portanto deve ser admitida, tão 

somente, após se esgotarem todos os recursos de manutenção da criança ou do adolescente 

na família natural ou extensa. 

No entanto, há de se ter bom senso para que sejam evitados prejuízos aos menores 

nos casos em que a manutenção na família natural ou extensa torna-se inviável.  

O número de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção é muito menor do 

que o número de pretendentes à adoção, mas ainda há um certo gargalo, que prejudica a 

agilização de tais adoções, pela falta de estrutura de pessoal do Poder Judiciário, 

principalmente com relação à equipe técnica formada por psicólogos, assistentes sociais e 

pedagogos. 

O novo Cadastro Nacional de Adoção, que permite a inclusão de fotos, vídeos, 

desenhos e cartas por parte das crianças e adolescentes poderá ser um forma de dar 

visibilidade aos pedidos de adoção.   

A figura do apadrinhamento afetivo pode ser uma solução para atender aqueles 

menores com muitas dificuldades e sem quase nenhuma possibilidade de serem adotados.   

A Constituição Federal de 1988, de maneira taxativa, fixou regra de isonomia de 

direitos e deveres entre filhos oriundos ou não do casamento, ou por adoção e proibiu 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação em se art. 227, § 6º. 

A adoção por casais homossexuais não é proibida em nosso ordenamento jurídico, 

mas não há legislação específica sobre o tema. Assim, as adoções por casais do mesmo 

sexo vêm ocorrendo por meio do Poder Judiciário, sempre que representarem real 

benefício para o adotando.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela crianças e adolescentes nas diversas 

fases de vida, inclusive na uterina. Tendo em vista o art. 19-A do mesmo Estatuto, 

combinado com o art. 3º do Provimento nº 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, 
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entendemos que agora há tutela para a adoção do nascituro no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

A irrevogabilidade da adoção protege o adotado e o adotante, que desempenhou 

seu papel parental investindo no adotando seu tempo, seu dinheiro e seu afeto. Não seria 

justo que o adotado pudesse revogar tal parentalidade. Também não seria justo que o 

adotante, por algum motivo, pudesse revogar tal filiação. 

O direito de conhecer a origem genética não significa direito à parentalidade, pois 

a lei é clara ao prever que a adoção desvincula o adotado da família biológica, com 

exceção dos impedimentos matrimoniais. 

Embora a lei seja clara, dizendo que os pais do adotado serão destituídos e não 

mais haverá vínculo de paternidade/maternidade com o filho que foi adotado, pensamos 

que caso o adotado desenvolva com os pais biológicos os vínculos da socioafetividade, 

seria possível, nesse caso, por meio de processo judicial, o reconhecimento da 

multiparentalidade, passando assim a serem os pais biológicos, pais socioafetivos perante a 

lei e a manutenção dos pais adotivos.  

Entendemos que, nas adoções unilaterais, quando a mãe ou pai biológico sejam 

falecidos, a multiparentalidade representará a melhor solução jurídica.  
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4 PARENTALIDADE PELAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO MEDICAMENTE 

ASSISTIDA 

 

A importância da prole, o direito de ter seus próprios filhos, desde a Antiguidade, 

sempre foi relevante nas sociedades familiares, tanto que, diante da impossibilidade natural 

de procriar, o Direito criou o artifício jurídico da adoção, visando satisfazê-lo. 

Com o avanço da ciência, foi possível, por meio das novas técnicas de reprodução 

humana, procriar artificialmente.  

As normas constitucionais brasileiras preveem o planejamento familiar, 

estabelecendo, em seu art. 226, § 7º, a liberdade de decisão do casal e impedindo a 

interferência do Estado.  

Regulamentando tal direito, a Lei nº 9.263/96 reconhece, em seu art. 2º, que o 

“planejamento familiar é o conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou 

pelo casal, sendo direito de todo cidadão”. 

Em suma, é legítimo e constitucional o direito à procriação, inclusive a artificial, 

desde que a procriação não possa ser realizada de forma natural, não podendo o Estado 

interferir na decisão do casal.  

O desenvolvimento da pesquisa em Reprodução Humana Assistida, além de 

assegurar benefícios para a humanidade, trouxe, também, desafios e implicações éticas e 

jurídicas ao intervir na própria natureza biológica do ser humano. 

A necessidade de se encontrar os limites, que se iniciam como éticos e que irão 

encontrar a sua formulação final no sistema jurídico, é de fundamental importância. O 

Direito, então, é chamado a fazer parte desse diálogo interdisciplinar. Parece-nos que seja 

este o grande desafio do século XXI. 

Na realidade da bioética e do direito de família, temos, hoje, a tímida abordagem 

da lei civil sobre as presunções de paternidade, bem como os textos das Resoluções do 

Conselho Federal de Medicina. Porém, há muitas questões com reflexos no âmbito civil, 

administrativo, penal, previdenciário e processual, as quais não podem ser solucionadas 

por resoluções. 

Faz-se necessário, portanto, um tratamento legislativo a respeito do tema.  
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4.1 PROJETOS DE LEIS DE REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 

Por opção do legislador, o Código Civil atual não trata, senão genericamente, das 

diversas questões sobre a reprodução humana medicamente assistida.  

Explica Miguel Reale que uma das normas orientadoras da nova codificação foi a 

de “destinar à legislação especial aditiva todos os assuntos que ultrapassarem os lindes da 

área civil ou implicarem problemas de alta especificidade técnica”. 
289

 

No entanto, até os dias atuais, não temos uma legislação especial. O que temos 

são regras deontológicas estabelecidas pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, 

sendo que a última resolução é a Resolução do CFM Nº 2.168, de 10 de novembro de 

2017.  

Sendo competência privativa da União Federal, legislar sobre Direito Civil (art. 

22, inciso I, da CF), foi dado início ao processo de elaboração, discussão e aprovação de 

normas no Congresso Nacional, em matéria atinente aos aspectos civis da reprodução 

assistida. Importante frisar que ainda não temos a legislação especial que cuide da 

Reprodução Assistida, mas, tão somente, projetos de leis.   

Embora, hoje, existam vários projetos de leis sobre a Reprodução Medicamente 

Assistida, teceremos algumas reflexões sobre oito destes projetos, por considerarmos mais 

relevantes quanto ao conteúdo. 

São eles: Projeto de Lei nº 809/91, de autoria do deputado Maurici Mariano, 

Projeto de Lei Nº 3.638/1993, de autoria do deputado Luiz Moreira, Projeto de Lei nº 

2.855/1997, de autoria do deputado Confúcio Moura, Projeto de Lei nº 90/1999, de autoria 

do senador Lucio Alcântara, Projeto de Lei nº 90/1999, (substitutivo), de autoria do 

senador Roberto Requião, Projeto de Lei nº 90/2001 (substitutivo), de autoria do senador 

Tião Viana, Projeto de Lei nº 4.686/2004, de autoria do deputado José Carlos Araújo e 

Projeto de Lei nº 4.892/2012. O Projeto de Lei nº 90/1999 do senador Tião Viana 

transformou-se no Projeto de Lei nº 1.184/2003, em que, atualmente, encontram-se 

apensados dezessete Projetos de Leis sobre a Reprodução Medicamente Assistida.   
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Projeto de Lei nº 1.184/2003, árvore de apensados: PL 2.855/1997, PL 

4.665/2001, PL 4.664/2001, PL 6.296/2002, PL 120/2003, PL 1.135/2003, PL 2.061/2003, 

PL 4.686/2004, PL 4.889/2005, PL 5.624/2005, PL 3.067/2008, PL 7.701/2010, PL 

3.977/2012, PL 4.892/2012, PL 115/2015, PL 7.591/2017 e PL 9.403/2017. 

As Resoluções do Conselho Federal de Medicina, de números 1.358/1992, 

1.957/2010, 2.013/2013, 2.121/2015 e 2.168/2017, também, serão objeto de reflexões.   

Projeto de Lei nº 809/91 

Um dos primeiros projetos apresentados foi o do então Deputado Maurici 

Mariano, de conteúdo sintético (Projeto de Lei nº 809/91
290

), que “proíbe a operação de 

implante de embrião humano, concebido por inseminação artificial, ou natural, em mulher 

que não seja a própria geradora genética do mesmo”, fixando pena de detenção de seis 

meses a dois anos e multa à mulher e àqueles profissionais que concorram para tal prática. 

Caso ocorra a gestação de substituição, será considerada mãe a pessoa responsável 

pela gestação. 

Em síntese, proíbe a gestação de substituição e a fertilização heteróloga ou por 

doador.  

A justificativa do Projeto de Lei nº 809/91 tem como fundamento o art. 226, § 8º, 

da Constituição Federal, protegendo, no caso específico, o direito do nascituro. 

Além disto, a tradição civilista sempre procurou disciplinar as relações de família 

e os direitos inerentes ao estado das pessoas. 

Informa a expansão alarmante das “mães de aluguel”, lembrando que tal fato vai 

de encontro ao que dispõe o art. 199, § 4º da Constituição Federal. 

Outro problema são os casos das “mães de aluguel” que se arrependem e 

ingressam em juízo para reaver a criança. Portanto, o melhor que se faz é evitar tal prática 

a bem da família.   
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Em 17/09/1991, foi apresentado o Projeto de Lei nº 1.645/1991
291

, de autoria do 

Deputado Nilson Gibson, que tipifica como crime a cessão de útero para fins de 

inseminação artificial, e, naquela mesma data, foi apensado ao Projeto de Lei nº 809/91. 

Finalmente, em 02/02/1995, ambos os projetos de leis foram arquivados. 

Projeto de Lei nº 3.638/1993 

O Projeto de Lei nº 3.638/1993
292

, do Deputado Luiz Moreira, institui normas 

para a utilização de técnicas de reprodução medicamente assistida. Tal projeto é idêntico à 

Resolução Conselho Federal de Medicina nº 1.358/1992
293

. 

Com relação aos usuários das técnicas de reprodução assistida, este Projeto de 

Lei, no art. 8º, assegura que toda mulher capaz, nos termos da lei civil, pode ter acesso às 

técnicas de reprodução assistida, desde que tenha manifestado livre e conscientemente seu 

consentimento. O parágrafo único do art. 8º prevê, no entanto, que, se a mulher for casada, 

ou, viver em união estável, será obrigatória a aprovação do cônjuge, ou do companheiro.  

Verifica-se que, tal como a Resolução CFM nº 1.358/1992, o projeto admite a 

possibilidade de mulher solteira ser receptora das técnicas de reprodução assistida, 

admitindo-se a monoparentalidade, decorrente de tal técnica. 

Eduardo de Oliveira Leite manifestou-se contrário à utilização de técnicas de 

Reprodução Assistida, por mulher solteira, tendo em vista que ela não tem condições de 

garantir o padrão familiar desejável constituído por pai e mãe. 
294

  

Silmara Chinellato entende que a questão é polêmica e cria-se a antinomia entre o 

direito da criança e o direito à criança. Entende existir o direito de personalidade à 
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descendência, no entanto, este direito não pode ser exercido a qualquer custo, sem 

limites.
295

 

Em outro sentido é o entendimento de Guilherme Calmon, que defende a 

inexistência de motivo para se proibir o procedimento, em razão do reconhecimento 

constitucional da família monoparental, de acordo com o disposto no art. 226, § 4º, da 

Constituição Federal. Além disto, a lei brasileira permite a adoção de crianças por apenas 

um adotante, portanto, por analogia, deve-se estender este direito às mulheres, que 

quiserem submeter-se às técnicas de reprodução medicamente assistida. 
296

 

Adotamos o entendimento de Guilherme Calmon, por acreditarmos que não 

haverá prejuízo à criança o fato de nascer sem um pai conhecido, mesmo porque, deverá 

lhe ser assegurado o direito à sua identidade genética.    

 O art. 4º proíbe a seleção de sexos, ou qualquer outra característica biológica, 

com exceção da prática para se evitarem doenças ligadas ao sexo da criança, tal como a 

hemofilia, que se manifesta, quase que exclusivamente, no sexo masculino. 
297

   

   Prevê o anonimato das pessoas envolvidas, assegurando que, os “doadores não 

devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa”. Em situações especiais, as 

informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas somente para 

médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. 

De acordo com Silmara Chinellato, o anonimato dos doadores e receptores 

constitui um dos maiores problemas jurídicos da reprodução assistida, tendo em vista o 

Direito de Personalidade de identidade genética, reconhecido a qualquer filho, inclusive ao 

gerado ou gestado por técnica de reprodução humana assistida.
298

 

Direito à identidade genética foi a expressão usada de forma pioneira, em 1992, 

por Silmara Chinellato, profunda conhecedora dos direitos da personalidade, para designar 
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um desdobramento do “direito à verdade”, como prefere Walter Moraes, quando se refere à 

adoção, mas que poderá ser aplicado à reprodução assistida quando se faz uso de doador.
299

 

O impacto das novas conquistas científicas da Genética e da Medicina, aplicadas à 

reprodução humana assistida nos direitos da personalidade, é inequívoco e relevante, 

originando-se novos direitos, como o direito à identidade genética e o de integridade, ou 

não manipulação do patrimônio genético, tendo em vista ser um rol não taxativo. 
300

  

O Projeto de Lei nº 3.638/1993, do Deputado Luiz Moreira, tal como a Resolução 

do Conselho Federal de Medicina nº 1.358/1992, tratam da criopreservação de gametas e 

do destino a ser dado aos pré-embriões excedentários. O excedente deve ser 

criopreservado, não podendo ser descartado, ou destruído. Os cônjuges, ou companheiros 

devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-

embriões criopreservados e quando desejam doá-los. Além disto, o tempo máximo de 

desenvolvimento de pré-embriões in vitro será de 14 dias.  

Ensina Silmara Chinellato que o termo “pré-embrião” não é aceitável, pois antes 

do estágio de embrião, não há o de “pré-embrião”, sendo correto o termo “embrião pré-

implantatório”. Esclarece que, após o tempo máximo de catorze dias de desenvolvimento 

dos embriões in vitro, estes deverão ser implantados ou criopreservados. Finalmente, deixa 

claro que o termo doação não é adequado, pois não se doam pessoas, só se doam coisas. 
301

 

José de Oliveira Ascensão critica o termo “doação” e assevera que, o vínculo que 

se estabelece não é vínculo familiar, mas de proprietários do embrião, tendo completo 

domínio de vida e de morte sobre o mesmo. 
302
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Silmara Chinellato defende a adoção de embriões excedentários e também propõe 

a alteração do revogado art. 1.621 do Código Civil, hoje, art. 45, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, com as alterações da Lei nº 12.010/2009, para constar do caput do art. 

1.621 a adoção do nascituro: “A adoção depende de consentimento dos pais, ou dos 

representantes legais do nascituro, ou do incapaz e da concordância deste, se contar mais 

de 12 (doze) anos”. 
303

  

Conforme já visto, no Capítulo anterior, entendemos que há a possibilidade de 

tutela para a adoção do nascituro no atual Estatuto da Criança e do Adolescente após a 

atualização trazida pela Lei nº 13.509/2017, art. 19-A e pelo Provimento nº 63/2017 (art. 

3º, caput). 

Explica Silmara Chinellato que a expressão “nascituro” já inclui o embrião pré-

implantatório, e que a lei poderá distinguir a capacidade do nascituro implantado e do não-

implantado. Assim, no caso dos embriões excedentários ainda não implantados, considera-

se a existência de um ser já concebido que aguarda in vitro ou na crio-conservação a 

implantação no ventre materno. Deve, portanto, ser aplicado o disposto nos arts. 2º e 1.798, 

ambos do Código Civil atual, pois já há uma concepção
304

.  

No entanto, entendemos que embrião pré-implantatório não pode ser considerado 

nascituro, pois será considerado nascituro a partir da implantação no ventre materno. O 

embrião está concebido, mas não está em gestação.  

Do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 3510), de relatoria do Ministro Ayres Brio, julgado em 

29/05/2008, podemos extrair alguns trechos: 
305

  

[...] III – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E 

OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO PRÉ-

IMPLANTO. O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da 

vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de 

todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, 
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mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva 

(teoria “natalista”, em contraposição às teorias “concepcionista” ou da 

“personalidade condicional”). E quando se reporta a “direitos da pessoa 

humana” e até dos “direitos e garantias individuais” como cláusula pétrea 

está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz 

destinatário dos direitos fundamentais “à vida, à liberdade, igualdade, à 

segurança e à propriedade”, entre outros direitos e garantias igualmente 

distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e 

ao planejamento familiar). Mutismo constitucional hermeneuticamente 

significante de transpasse de poder normativo para a legislação 

ordinária. A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é 

meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente, contra 

tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade 

fisiológica. Mas as três realidades não se confundem: o embrião é o 

embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde 

não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa 

humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança (“in vitro” 

apenas) não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, 

porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras 

terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem 

factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível. O direito 

infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do 

desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida humana 

anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito 

comum. O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não 

uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição. 

De forma diversa, é o entendimento do Estatuto do Nascituro constante do Projeto 

de Lei Nº 478/2007, de Luiz Bassuma e Miguel Martini: 

“Art. 2º. Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Parágrafo 

único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos in vitro, os produzidos 

através de clonagem ou por outro meio científica e eticamente aceito”. 
306

 

O Projeto de Lei nº 3.638/1993 e a Resolução do Conselho Federal de Medicina 

nº 1.358/1992 permitem a gestação de substituição, desde que exista um problema médico 

que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética. Além disto, deverá ser 

gratuita e as doadoras temporárias de útero devem pertencer à família da doadora genética, 
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exigindo que, sejam parentes até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à 

autorização do Conselho Regional de Medicina. 

Assim, parentes consanguíneos, até o segundo grau, na linha reta, são mãe e filha, 

avó e filha e, na linha colateral, as irmãs.   

O Projeto de Lei nº 3.638/1993 foi arquivado em 08/06/2007. 

Projeto de Lei nº 2.855/1997 

O Projeto de Lei nº 2.855/1997
307

, de autoria do deputado Confúcio Moura, está 

tramitando apensado ao Projeto de Lei nº 1.184/2003, que é o substitutivo de 2001, do 

Projeto de Lei nº 90/1999, do senador Tião Viana, que veremos posteriormente, em que 

todos os demais projetos existentes estão apensados. 

Constata-se, pelo tempo em que vários projetos de leis estão sendo formulados e 

não aprovados, que será difícil a eliminação desta lacuna legislativa.    

A beneficiária das técnicas de Reprodução Humana Assistida, no Projeto de Lei nº 

2.855/1997, é toda mulher capaz, independentemente de seu estado civil, tal como previsto 

no art. 4º. 

A quebra do sigilo sobre as condições dos doadores só será permitida, em 

decorrência de motivação médica, podendo ser fornecidas informações, exclusivamente, 

para a equipe responsável pelo caso, com a preservação da identidade do doador (Parágrafo 

único, art. 9º). 

A doação de gametas, ou “pré-embriões”, será realizada mediante um contrato 

gratuito, escrito, formal e de caráter sigiloso, de acordo com o art. 9º. 

Permite a gestação de substituição, de forma gratuita, e a doadora temporária de 

útero deverá ser parente até o quarto grau consanguíneo, ou afim da futura mãe legal. 

Assim, parentes, até o quarto grau na linha reta, são mãe e filha, avó e filha, sogra e nora, 

avó e nora, e, na linha colateral, as irmãs, tias, sobrinhas e primas (arts. 15, 16 e 17).   

 Veda a inscrição, na certidão de nascimento, de qualquer observação sobre a 

condição genética do filho nascido por Reprodução Humana Assistida (art. 19). O Registro 

Civil não poderá ser questionado (art. 20), sendo que, a revelação da identidade do doador 
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não implicará nova filiação (art. 21). Prevê penalidade de reclusão de 1 a 3 anos e multa a 

todo aquele que revelar a identidade dos doadores (art. 45). 

Prevê, ainda, que os “pré-embriões”, não utilizados a fresco, serão 

crioconservados nos bancos autorizados por até cinco anos, salvo manifestação em 

contrário do casal responsável (art. 24). Após o período de cinco anos, os gametas, ou 

“pré-embriões” ficarão à disposição dos bancos correspondentes, que deverão descartá-los 

salvo para ser utilizado em experimentação (art. 25). 

A investigação, ou experimentação em “pré-embriões” depende de consentimento 

dos doadores, do deferimento do Conselho Nacional de Reprodução Humana Assistida e 

de apresentação prévia de projetos ou protocolos, que comprovem seu caráter 

exclusivamente diagnóstico, terapêutico ou preventivo. (art. 32).  

Para o Projeto de Lei nº 2.855/1997, misturar sêmen de vários doadores, ou 

óvulos de distintas mulheres, para fertilização “in vitro”, ou transferência intratubária, é 

infração que acarretará pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa (art. 43).  

Verifica-se que o Projeto de Lei nº 2.855/1997 prevê a criopreservação dos 

embriões por até 5 anos e, após este período, o descarte, ou a utilização em 

experimentação.   

Entendemos que o Projeto de Lei nº 2.855/1997 é bastante inovador, 

contemplando o direito à identidade genética dos nascidos por meio das técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistida, de tal forma que não acarrete nova filiação.   

Projeto de Lei nº 90/1999 

Passemos, agora, ao Projeto de Lei do Senado nº 90/1999
308

, de autoria do 

senador Lucio Alcântara e, posteriormente, arquivado em 28/02/2007.  

Os usuários das técnicas de reprodução assistida são as mulheres e os casais (art. 

1º, I). 
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É permitida a gestação de substituição, não remunerada, desde que haja 

parentesco até segundo grau entre a usuária das técnicas de Reprodução Humana Assistida 

e a doadora temporária de útero (art. 1º, IV, Art. 7º). 

O Projeto se posiciona contra o anonimato, pois, conforme art. 3º, § 2º e o art. 4º, 

cabe às clínicas, centros de serviços e demais estabelecimentos que praticam a reprodução 

assistida, o registro de dados dos doadores por vinte e cinco anos após o emprego de tais 

técnicas. Entretanto, este tempo nos parece pouco, por se tratar de um direito de 

personalidade.  

A criança nascida a partir de gameta ou embrião doado, ou por meio de gestação 

de substituição terá acesso à identificação do doador e da mãe substituta quando completar 

a maioridade jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de falecimento dos pais (art. 12, 

caput).  

Em dois casos, os doadores poderão se ver obrigados a reconhecer a paternidade, 

ou a maternidade relativamente à criança. De acordo com o art. 12, se a criança não 

possuir, em seu registro civil, o reconhecimento de filiação relativa à pessoa do mesmo 

sexo do doador, ou da mãe substituta e, em caso de disputa judicial sobre a filiação da 

criança, será atribuída a maternidade à mulher que deu à luz a criança, exceto quando esta 

tiver recorrido à Reprodução Assistida, por ter ultrapassado a idade reprodutiva, caso em 

que a maternidade será outorgada à doadora do óvulo. 

Por outro lado, os estabelecimentos que praticam a Reprodução Assistida estarão 

obrigados ao sigilo da doação, impedindo que doadores e usuários venham a conhecer 

reciprocamente suas identidades (art. 6º§ 1º). Além disto, de acordo com o § 4º, do art. 12, 

o doador não terá qualquer direito assegurado aos pais, na forma da lei.  

Prevê a doação de gametas e embriões (art. 6º), a doação de embriões para 

terceiros e a doação para pesquisa (art. 9º, § 4º). 

O tempo máximo de preservação de gametas e embriões será definido em 

regulamento (art. 9º, § 2º). Entretanto, de acordo com o § 5º do art. 9º, é obrigatório o 

descarte de gametas e embriões doados há mais de dois anos: sempre que for solicitado 

pelos doadores; sempre que estiver determinado no documento de consentimento 

informado; nos casos conhecidos de falecimento de doadores ou depositantes e no caso de 

falecimento de, pelo menos, uma das pessoas que originaram embriões preservados. 
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Projeto de Lei nº 90/199, substitutivo de 1999 

O Projeto de Lei nº 90/1999, substitutivo de 1999, é de autoria do senador 

Roberto Requião.  

Os beneficiários serão os cônjuges, ou o homem e a mulher em união estável (art. 

1º, I). 

É permitida a gestação de substituição, não remunerada, desde que haja 

parentesco até o segundo grau entre os beneficiários e a genitora substituta (art. 1º, II, art. 

3º). 

Os estabelecimentos médicos estão obrigados ao sigilo (art. 9º), no entanto, por 

razões médicas e interesse da criança, as informações serão fornecidas exclusivamente ao 

médico solicitante (art. 10, § 1º). 

Será permitida a doação de gametas (art. 8º, caput), vedadas a remuneração e a 

cobrança por esse material, a qualquer título. O doador e a genitora substituta e seus 

parentes biológicos não terão qualquer espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade 

ou, à maternidade, em relação à pessoa nascida a partir do emprego das técnicas de 

Procriação Medicamente Assistida, salvo os impedimentos matrimoniais (art. 19).  

O Projeto não prevê a existência dos embriões excedentários, o congelamento e 

sua “doação”, prevendo apenas o descarte de gametas (art. 15, §2º, I, II, III) e sua 

preservação (art. 16, I). No art. 14, assegura que poderão ser produzidos e transferidos até 

três embriões, respeitada a vontade da mulher receptora, sendo que serão, 

obrigatoriamente, transferidos, a fresco, todos os embriões obtidos, sempre respeitada a 

vontade da mulher.  

Projeto de Lei nº 90/1999, substitutivo de 2001 

O Projeto de Lei nº 90/1999, substitutivo de 2001, é de autoria do senador Tião 

Viana. 

Os beneficiários das técnicas de RA são as mulheres, ou os casais (art. 1º, II). 

Portanto, volta a permitir a filiação monoparental. 

Fica proibida a gestação de substituição (art. 3º). 

Prevê a doação de gametas, vedada a remuneração e a cobrança por esse material, 

a qualquer título (art. 7º). 
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Mantém o sigilo de doadores e beneficiários (art. 8º), podendo tal sigilo ser 

quebrado, nos casos autorizados em lei (art. 9º). Assim, a pessoa, nascida por processo de 

Reprodução Assistida, terá acesso, a qualquer tempo, a todas as informações sobre o 

processo que a gerou, inclusive à identidade civil do doador (§ 1º, art. 9º). 

Quanto aos embriões, prevê que poderão ser produzidos e transferidos até dois 

embriões, respeitada a vontade da mulher receptora, a cada ciclo reprodutivo, sendo, 

obrigatoriamente, transferidos a fresco todos os embriões obtidos (art. 13 caput e §§1º e 

2º). Não é previsto o congelamento de embriões e, tampouco, a “doação”.  

O doador e seus parentes biológicos não terão qualquer direito, ou vínculo, quanto 

à paternidade, ou à maternidade em relação às pessoas nascidas pelas técnicas de 

Reprodução Assistida, ressalvados os impedimentos matrimoniais (art. 17).   

Projeto de Lei nº 1.184/2003 

O Projeto de Lei nº 1.184/2003, de autoria do senador Lucio Alcântara, é bastante 

semelhante ao Projeto de Lei nº 90/1999, substitutivo de 2001, de autoria do senador Tião 

Viana. 

Prevê pena de multa e de detenção a quem praticar a Reprodução Assistida sem 

estar habilitado para a atividade.  

Projeto de Lei nº 4.686/2004 

O Projeto de Lei nº 4.686/2004
309

, de autoria do deputado José Carlos Araújo, 

“introduz o art. 1.597-A à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 

Civil, assegurando o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir de 

reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que 

menciona”.  

Art. 1597-A. As instituições de saúde, detentoras de licença de 

funcionamento concedidas na forma da lei, que realizarem Reprodução 

Assistida, e os profissionais responsáveis pela execução dos 

procedimentos médicos e laboratoriais pertinentes, estarão obrigadas a 

manter em arquivo sigiloso, e zelar pela sua manutenção, todas as 

informações relativas ao processo, às identidades do doador e da pessoa 

nascida por processo de inseminação artificial heteróloga, de que trata o 

inciso V, do artigo anterior. § 1º À pessoa nascida pelo processo a que 
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alude este artigo é assegurado o acesso, a qualquer tempo, diretamente ou 

por meio de representante legal, e desde que manifeste sua vontade, livre 

e consciente, a todas as informações sobre o processo que a gerou, 

inclusive a identidade civil do doador e mãe biológica, obrigando-se o 

serviço de saúde responsável a fornecer as informações solicitadas, 

mantidos os segredos profissionais e de justiça. § 2º A maternidade ou 

paternidade biológica resultante de processo de reprodução assistida 

heteróloga não gera direitos sucessórios. § 3º O conhecimento da verdade 

biológica impõe a aplicação dos artigos 1521, 1596, 1626, 1628
310

 

(segunda parte) deste Código.       

O Projeto de Lei nº 4.686/2004 assegura que não deve ser negada a revelação da 

origem genética aos indivíduos concebidos pelas técnicas de reprodução humana assistida. 

Assim, a possibilidade de o indivíduo conviver com a verdade de sua origem genética 

representa uma forma de proteção, ao invés de uma existência fundada na mentira ou 

negação da verdade, que podem produzir lesões ao indivíduo. Entretanto, o conhecimento 

da identidade biológica não poderá estabelecer nenhum vínculo de parentalidade entre o 

concebido e o doador, ressalvados os impedimentos matrimoniais. 

Verificamos que este Projeto de Lei é bastante aberto e impõe às instituições de 

saúde e aos profissionais responsáveis pela execução dos procedimentos médicos a 

obrigação de manter em arquivos sigilosos todas as informações relativas ao processo de 

reprodução medicamente assistida heteróloga. Por outro lado, não diz por quanto tempo 

estas informações deverão ser guardadas. 

Nada fala sobre as punições decorrentes da não efetivação de tais determinações. 

Não impõe um prazo de início deste novo procedimento e nem fala sobre a transição do 
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regime anterior que previa o sigilo do doador para este novo, em que o doador deverá ser 

informado que não haverá parentalidade, mas, também, não haverá sigilo.    

Este Projeto de Lei foi apensado ao Projeto de Lei nº 120/2003, sendo que ambos 

estão apensados ao Projeto de Lei nº 1.184/2003. 

Projeto de Lei nº 4.892/2012 

O Projeto de Lei Nº 4.892/2012, de autoria do deputado Eleuses Paiva, tem a 

finalidade de regular, no âmbito civil, administrativo e penal, as ações de aplicação e 

utilização das técnicas médicas de auxílio à reprodução humana. É bastante abrangente e 

contém 106 artigos. 

Este Projeto de Lei originou-se do anteprojeto do Estatuto da Reprodução 

Assistida, de Ana Cláudia Silva Scalquette, Conselheira da Comissão de Biotecnologia da 

OAB/SP, sob a Presidência do professor Rui Geraldo Camargo Viana. 
311

   

Veda a prática de “confusão na inseminação, ou fertilização artificiais” na qual, 

são misturados o material genético de um dos pretensos genitores e o material genético de 

doador para suscitar dúvida quanto à origem biológica do ser concebido (art. 6º, V, § 3º).  

O sigilo do doador de gametas é garantido, salvaguardando o direito do 

conhecimento da origem biológica, mediante autorização judicial (art. 19). Não haverá 

vínculo de filiação entre o ser concebido com material genético doado e o respectivo 

doador (art. 48).   

A crítica que fazemos ao art. 19 é não estabelecer critérios objetivos, ficando a 

critério do juiz verificar se o motivo para a quebra do sigilo é relevante ou não, sendo uma 

norma bastante aberta.  

É permitida a cessão temporária de útero, de forma gratuita (art. 21, 23 e 25), 

sendo formalizada por pacto de gestação de substituição, homologado, judicialmente, antes 

do início dos procedimentos médicos de implantação (art. 24). A cessionária deverá 

pertencer à família dos cônjuges ou companheiros, em um parentesco até segundo grau 

(art. 23). 
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<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=564022>. Acesso em 11 
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É permitido o congelamento de óvulos e espermatozóides (art. 27), sendo vedada 

a produção de embriões supranumerários (art. 28), no entanto, em caráter excepcional, caso 

haja a indicação médica de não se transferir imediatamente os embriões para a receptora, 

eles poderão ser criopreservados (art. 30). 

Os destinos possíveis a serem dados aos embriões criopreservados são a 

implantação pelos beneficiários, a entrega para a adoção, ou envio para pesquisa científica 

(art. 32). Os embriões não serão, em qualquer hipótese, descartados (art. 33).  

Elogiamos a vedação da produção de embriões supranumerários e do descarte de 

embriões. Muito importante, também, é a previsão legal da adoção de embriões. Porém, 

caso não ocorram as hipóteses mencionadas e tendo em vista que os embriões 

criopreservados não poderão ser descartados, quem pagará os custos da criopreservação?      

A adoção de embriões seguirá as regras previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no que couberem, e não contrariarem o presente Estatuto (art. 34), sendo 

criado um Cadastro Nacional de Adoção de Embriões (parágrafo único, art. 34). 

É permitida a reprodução assistida post mortem (art. 35). Será garantido o direito 

sucessório do descendente, caso a gravidez ocorra em até três anos da abertura da sucessão 

do genitor, que autorizou expressamente a utilização de seu gameta ou embrião 

criopreservado (art. 59). 

Qualquer pessoa maior de dezoito anos, capaz, pode ser beneficiária das técnicas 

de reprodução medicamente assistida (art. 40). 

O filho nascido da utilização de qualquer uma das técnicas de reprodução assistida 

é, presumidamente, filho dos cônjuges ou companheiros que a ela se submeteram (art. 47). 

O recurso às Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida, no âmbito da rede 

do Sistema Único de Saúde, é suportado nas condições que vierem a ser definidas em 

diploma próprio (art. 102). 

Quanto às infrações e penalidades, podemos citar: misturar material genético de 

duas ou mais pessoas causando a confusão na origem biológica do ser concebido por 

técnica de reprodução assistida, pena de detenção e multa (art. 81); descartar embriões 

humanos, pena de reclusão (art. 85); aplicar as técnicas de reprodução assistida sem 

habilitação profissional ou autorização legal, pena de reclusão (art. 89); produzir embriões 
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que excedem o número necessário à transferência em razão da idade da mulher, pena de 

detenção, (art. 90); violar o sigilo quanto ao procedimento utilizado ou identidade dos 

envolvidos, sejam doadores ou beneficiários, pena de detenção (art. 99);                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Atualmente, o Projeto de Lei Nº 4.892/2012 está apensado ao PL Nº 1.184/2003. 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina  

A primeira resolução foi a de número 1.358/1992. Após dezoito anos de vigência, 

entrou em vigor a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.957/2010. Em seguida, 

vieram as Resoluções 2.013/2013, 2.121/2015 e 2.168/2017. 

Beneficiários 

O Conselho Federal de Medicina, ao regulamentar as práticas da Reprodução 

Medicamente Assistida, pela Resolução do CFM nº 1.358/1992, com relação aos 

beneficiários, fez expressa referência a “toda mulher capaz”, abrindo a possibilidade para 

as mulheres solteiras.  

A Resolução do CFM nº 1.957/2010, admite o uso das técnicas de reprodução 

assistida a “todas as pessoas capazes”, que tenham solicitado o procedimento e cuja 

indicação não se afaste dos limites desta resolução, permitindo que os beneficiários das 

técnicas de reprodução medicamente assistida sejam casais homoafetivos e pessoas 

solteiras.   

As Resoluções do Conselho Federal de Medicina de números 2.013/2013, 

2.121/2015 e 2.168/2017 trazem, como beneficiários, “todas as pessoas capazes” e fazem 

referência expressa à permissão das técnicas de Reprodução Assistida para 

“relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras”, respeitando o direito à objeção de 

consciência por parte do médico.   

Assim, o Conselho Federal de Medicina, ao regulamentar tais práticas, por meio 

de suas resoluções 2.013/2013, 2.121/2015 e 2.168/2017, baseou-se no julgamento do 

Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento de 5 de maio de 2011, que reconheceu 

e qualificou como entidade familiar a união estável homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132).   

Doação de material genético/sigilo/parentalidade 

De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Medicina e números 

1.358/1992, 1.957/2010, 2.013/2013, 2.121/2015 e 2.168/2017, a doação de gametas e de 

embriões nunca terá caráter lucrativo, ou comercial, mantendo-se o sigilo sobre a 
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identidade de doadores e receptores. Em situações especiais, as informações sobre 

doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, 

resguardando-se a identidade civil do doador.  

Em artigo esclarecedor, Deborah Ciocci, Rui Geraldo Camargo Viana e Edson 

Borges Júnior nos ensinam que, a doação de gametas é importante ferramenta para os 

tratamentos de Reprodução Humana Assistida. Assim, a proibição de qualquer forma de 

comercialização está de acordo com os princípios da Bioética. “Com justiça, para não 

haver negócio lucrativo. Com beneficência, para impedir a degradação humana de venda 

de óvulos, ou aluguel de ventre para entrega do filho por dinheiro. Com autonomia, para 

garantir o livre decidir, que a transação impediria”. 
312

  

Nestes termos, a doação compartilhada de óvulos, trazida pela Resolução do 

Conselho Federal de Medicina nº 2.121/2015, afronta o disposto no art. 199, § 4º da 

Constituição Federal que prevê: “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados sendo vedado todo tipo de comercialização”. (Grifos nossos). 

Como bem explicam os autores Deborah Ciocci, Rui Geraldo Camargo Viana e 

Edson Borges Júnior, “troca ou escambo sempre foi atividade comercial e lucrativa. A 

doação relacionada ou compartilhada não se enquadra em outra definição”. 
313

 

Assim, o que o Conselho Federal de Medicina, por meio de suas Resoluções de 

números 2.121/2015 e 2.168/2017, no inciso IV, item 9, propõe é: que uma paciente, que 

esteja fazendo o tratamento de Reprodução Medicamente Assistida, com boa reserva de 

óvulos, tenha os custos financeiros de seu tratamento reduzidos ao ceder parte de seus 

óvulos, para outra mulher, também em tratamento de Reprodução Medicamente Assistida, 

mas com baixa produtividade de óvulos.   

De acordo com os autores Deborah Ciocci, Rui Geraldo Camargo Viana e Edson 

Borges Júnior, tal prática para o Direito é inaceitável e contrária ao disposto na 
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Constituição, pois “implica comercialização e permite desvios inaceitáveis, em razão da 

figura de um intermediário, o médico, que seguramente se beneficia com a transação”.
314

 

Além disto, o consentimento para qualquer tratamento exige, para sua validade, 

objeto lícito, de acordo com o art. 104, do Código Civil de 2002. Se o objeto não é lícito, 

quando há comércio (troca ou escambo), por vedação constitucional, o consentimento da 

doação de óvulos em troca de remédios e tratamento é nulo. Assim, a ilicitude dos 

tratamentos realizados desta forma pode gerar consequências no campo do Direito Civil. 

Nestes casos, não haverá vínculo genético de maternidade e o consentimento que 

determinaria a maternidade social é viciado. Portanto, qual será a mãe desta criança que 

nascerá deste procedimento? Qual maternidade deve prevalecer?  

Como bem anotam os autores, o consentimento da doadora de óvulos não foi 

livre, pois de acordo com o art. 146 do Código Penal, “constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer meio, a 

capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda: 

Pena – detenção, de três meses a 1 ano, ou multa”. 
315

 

No nosso entendimento, para essas mulheres, tal procedimento está de acordo 

com o Conselho Federal de Medicina. Além disto, como não há lei sobre o tema 

Reprodução Médica Assistida, proibindo a prática, para o leigo, passa a impressão de que o 

procedimento é correto. Portanto, pensamos que deva prevalecer a maternidade social, 

determinada pelas técnicas de Reprodução Medicamente Assistida, pois esta foi a intenção 

de ambas as mulheres quanto ao projeto parental.  

Além disto, “receber tratamento de fertilização em troca de doação de óvulo é 

prática comum em clínicas”. Este é o título da reportagem do UOL, em São Paulo, em que 

se pode ler que “doação altruística não existe, (a doação compartilhada) é a maneira que 

temos para obter óvulos”. 
316
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Portanto, o que se faz necessária é uma legislação sobre o tema, tal como 

preceitua o art. 18º da Lei nº 32/2006, de Portugal: “É proibida a compra ou venda de 

óvulos, sêmen ou embriões ou de qualquer material biológico decorrente da aplicação das 

técnicas de PMA”. Embora o direito positivo português seja bastante rígido no controle de 

todo o procedimento da reprodução medicamente assistida, não previu nenhuma sanção 

para quem descumpra a proibição do art. 18. 

De acordo com Eduardo Dantas e Marianna Chaves, Portugal veda expressamente 

os contratos de gestação de substituição onerosos, mas prevê, na prática, uma compensação 

pela doação de gametas, de tal forma que a mulheres recebem cerca de 850 euros por cada 

doação de óvulos, que é um valor análogo ao que se recebe na Espanha e no Reino Unido. 

Nos Estados Unidos, as doações de óvulos podem alcançar 10.000 dólares, enquanto que, 

no Canadá, é proibido e constitui crime tal prática. 
317

  

Apesar de as Resoluções do Conselho Federal de Medicina previrem a 

manutenção do sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como 

dos receptores, a Justiça brasileira, autorizou a fertilização in vitro com óvulos doados pela 

irmã da receptora em (Apelação Cível 0007052-98.2013.4.03.6102/SP e Mandado de 

Segurança Nº 5003638-37.2018.4.03.6100)
318

.   
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Pela leitura deste julgado, fica clara a intenção de ambas as irmãs de que a 

doadora continuará sendo apenas tia da criança, enquanto aquela que recebeu o óvulo da 

irmã será a mãe da criança. No entanto, no futuro, nada impede que a criança reivindique a 

maternidade da mãe biológica, dando origem, desta forma, à multiparentalidade, pois, por 

enquanto, não há lei que vede o reconhecimento da mãe biológica, só havendo a Resolução 

do Conselho Federal de Medicina que, por não ser lei, não pode tratar de Direito Civil. 

Com relação à parentalidade, a Resolução CFM nº 2.168/2017, 2.121/2015 e 

2.013/2013 preveem a garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), 

devendo esta documentação ser providenciada durante a gravidez. As Resoluções nº 

1.957/2010 e 1.358/1992 nada preveem.  

Gestação de Substituição 

Sobre a Gestação de Substituição, as Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina de números 2.168/2017, 2.121/2015, 2.013/2013 asseguram que a cedente 

temporária do útero deve pertencer à família de um dos parceiros, em parentesco 

                                                                                                                                                    
consequentemente, de autorização e facilitação de acesso às técnicas de procriação medicamente 

assistida, eventuais restrições, para se legitimarem, devem encontrar suporte lógico, científico e jurídico. 

7. O direito à reprodução por técnicas de fecundação artificial não possui, por óbvio, caráter absoluto. 

Contudo, eventuais medidas restritivas de acesso às técnicas de reprodução assistida, ínsito ao exercício 

de direitos fundamentais de alta envergadura, consoante demonstrado, só se justificam diante do risco de 

dano efetivo a um bem relevante, análise a ser perpetrada, não raro, em face do caso concreto. 8. No caso 

dos autos, objetivam os autores autorização para a realização de procedimento de fertilização in vitro 

mediante utilização de óvulos de doadora conhecida (irmã da autora), afastando-se a proibição do item 2, 

IV, da Resolução nº 2121/2015, emanada do Conselho Federal de Medicina, que revogou a anterior 

Resolução/CFM nº 2013/2013, embora mantenha disposição no mesmo sentido. 9. A razão maior da 

proibição inscrita na Resolução/CFM nº 2121/2015, ao resguardar a identidade de doador(a) e receptor(a), 

encontra fundamento ético nos riscos de questionamento da filiação biológica da futura criança, 

desestabilizando as relações familiares e pondo em cheque o bem estar emocional de todos os envolvidos. 

10. Os laços consanguíneos existentes entre as irmãs e o fato da possível doadora haver constituído 

família tornam remota a chance de qualquer disputa em torno da maternidade, caindo por terra, então, 

diante da análise da situação concreta, a proibição inserta na norma questionada e a cautela representada 

pela preocupação que moveu o Conselho Federal de Medicina ao erigi-la. 11. Por outro lado, se o sigilo é 

importante para garantir aos doadores de gametas isenção de responsabilidade em face dos deveres 

inerentes às relações de filiação, sob esse aspecto também não se mostra consentâneo com o caso 

concreto, no qual a relação de parentesco verificada entre doadora, casal e futura criança caracteriza 

vínculo do qual decorrem obrigações preexistentes de cuidado e assistência mútua. 12. A questão posta 

não se coloca em face da inidoneidade do texto normativo emanado do Conselho Federal de Medicina, 

mas de sua inaplicabilidade ao caso sub judice, considerando a razão maior de sua existência. 13. 

Outrossim, as normas que minudenciam regras aplicáveis aos procedimentos marcados pela intervenção 

humana na procriação artificial, emanadas desse Conselho, ostentam natureza infralegal, veiculando 

preceitos eminentemente éticos, portanto, desprovidos de caráter sancionatório (exceto o disciplinar), que, 

em nosso ordenamento jurídico, é inerente às manifestações do Poder Legislativo. 14. Reconhecido o 

direito à efetivação do procedimento de fertilização in vitro a partir de óvulos doados pela irmã da autora, 

abstendo-se a autarquia ré de adotar quaisquer medidas ético-disciplinares contra os profissionais 

envolvidos nessa intervenção, aos quais se reserva o direito de aferir a viabilidade do procedimento 

mediante oportuna realização dos exames necessários. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/tj-

sp-liminar-permissao-doacao-ovulos.pdf>.Acesso em 24 set. 2018.        
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consanguíneo até o quarto grau, sendo que os demais casos estão sujeitos à autorização do 

Conselho Regional de Medicina. Não poderá ter caráter lucrativo, ou comercial. A 

Resolução do CFM nº 2.168/2017 permitiu que filhas e sobrinhas possam ser doadoras 

temporárias de útero, expandindo a permissão para os descendentes. Assim, a irmã poderá 

gestar sua irmã e a sobrinha poderá gestar sua prima.  

A Resolução CFM nº 2.013/2013 impõe que a idade limite da doadora temporária 

do útero deverá ser menos de cinquenta anos de idade, o que não consta nas resoluções 

posteriores, deixando ao arbítrio do Conselho Regional de Medicina.   

As Resoluções do Conselho Federal de Medicina de números 1.957/2010 e 

1.358/1992 preveem que as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da 

doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à 

autorização do Conselho Regional de Medicina. A doação temporária de útero não poderá 

ter caráter lucrativo ou comercial.   

A gestação compartilhada em união homoafetiva feminina (R.O.P.A
319

. – 

Recepção de Óvulos da Parceira), em que não exista infertilidade, vem prevista na 

Resolução Nº 2.121/2015 e na Resolução Nº 2.168/2017. Considera-se gestação 

compartilhada: a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação do(s) oócito(s) 

de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira. 

Com relação à gestação de substituição, as Resoluções de números 2.168/2017 e 

2.121/2015 preveem Termo de Compromisso entre os pacientes e a doadora temporária do 

útero (que receberá o embrião em seu útero), estabelecendo, claramente, a questão da 

filiação da criança. E, ainda, a aprovação do cônjuge ou companheiro, apresentada, por 

escrito, se a cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável. 

Importante observar que a possibilidade de útero alheio elimina a presunção mater 

sempre certa est (a mãe é sempre certa), a qual é determinada pela gravidez e pelo parto. 

Em consequência, também invalida a presunção pater is est quem justae nuptiae 

demonstrant, isto é, que o pai é o marido da mãe.  

A Constituição Federal veda a comercialização de qualquer órgão, tecido ou 

substância, de acordo com o art. 199, § 4º. Portanto, é constitucionalmente proibido gestar 
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o filho alheio, mediante pagamento. Tal proibição também consta da Resolução do CFM 

Nº 2.121/2015. 

Entretanto, entendemos que as despesas com pré-natal e as decorrentes do parto, 

assim como os medicamentos utilizados durante a gestação devam ser ressarcidos, não 

caracterizando tal pagamento um caráter lucrativo ou comercial, mas um mero 

ressarcimento das despesas decorrentes da gestação de um filho.   

Em 17 de junho de 2012, a Justiça garantiu a um casal de Cuiabá o direito de 

registrar um filho biológico que estava sendo gerado em útero de substituição. A decisão 

foi tomada pela 4ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital pelo 

juiz auxiliar Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. A Ação Reivindicatória de 

Paternidade e Maternidade com pedido de Antecipação de Tutela ganhou parecer favorável 

do Ministério Público e o juiz determinou ao Hospital a expedição da Declaração de 

Nascido Vivo da criança, que estava sendo gerada pela irmã de um dos requerentes, em 

nome dos pais biológicos. 

Na decisão, o juiz ponderou que o assunto ainda é um tema polêmico, por 

envolver questões éticas, morais e jurídicas e a situação ainda se torna mais complexa por 

não existir legislação específica sobre o assunto. Destacou que a legislação em vigor não 

contém ressalva para a presunção de maternidade decorrente do parto (arts. 1.603 e 1.608, 

ambos do Código Civil de 2002). 
320

 

Sobre o assunto, fazemos sugestão de lege ferenda no Capítulo 8. 

Criopresarvação de gametas e embriões/destinação 

É previsto, conforme as Resoluções do Conselho Federal de Medicina de números 

1.358/1992 e 1.957/2010, que o excedente dos embriões produzidos deverá ser 

criopreservado, não podendo ser descartado ou destruído. 

Quando da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua 

vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos embriões criopreservados, em 

caso de divórcio, doenças graves, ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando 

desejam doá-los. A diferença é que a Resolução nº 1.957/2010 assegura que apenas os 
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embriões viáveis serão criopreservados e nada fala sobre o descarte ou a destruição dos 

embriões. 

A Resolução CFM nº 1.358/1992, V, item 2, assegura que tais embriões não 

poderão ser descartados ou destruídos. Porém, conforme V, item 3, no momento da 

criopreservação, os cônjuges ou companheiros deverão expressar, por escrito, sua vontade 

em relação ao destino dos embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves, 

ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.   

Portanto, até a Resolução nº 1.358/1992, a única solução para os embriões 

excedentários seria a “doação” destes embriões a outras pessoas ou o congelamento eterno. 

O destino a ser dado aos embriões excedentários foi discutido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ADIn nº 3.510 Distrito Federal, de 29/05/2008, proposta pelo ex-

procurador-geral da República Cláudio Fonteles, a fim de que o art. 5º
321

 da Lei nº 

11.105/2005 (Lei de Biossegurança) fosse considerado inconstitucional.   

Por seis votos a cinco, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 29 de maio 

de 2008, julgaram a ação improcedente.
322

  

No entanto, a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05) não veda, nem permite 

expressamente o descarte de embriões excedentários congelados. Portanto, de acordo com 

o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
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alguma coisa senão em virtude de lei”, concluindo-se, assim, que os genitores podem optar 

pelo descarte dos embriões.  

Importante ressaltar que a destinação para pesquisa foi permitida, apenas, para 

aqueles embriões, que já se encontravam congelados quando da entrada em vigor da Lei de 

Biossegurança, Lei nº 11.105/05.
323

 

A Resolução nº 2.013/2013 traz uma novidade, prevendo que os embriões 

criopreservados, com mais de cinco anos, poderão ser descartados, se esta for a vontade 

dos pacientes e não apenas para pesquisas de células-tronco, conforme previsto na Lei de 

Biossegurança. A Resolução nº 2.121/2015 repete a mesma orientação sobre o descarte dos 

embriões criopreservados, mesmo que viáveis.  

Com a Resolução nº 2.168/2017, o prazo para descarte de embriões congelados 

foi reduzido para três anos. Assim, os embriões criopreservados, com três anos, ou mais, 

poderão ser descartados, se esta for a vontade expressa dos pacientes. Os embriões 

criopreservados e abandonados por três anos, ou mais, poderão ser descartados. Embrião 

abandonado é aquele cujos responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e não 

foram localizados pela clínica. 

O novo prazo foi adequado à Lei de Biossegurança, que permitiu a utilização para 

pesquisa de embriões congelados há três anos ou mais. 

Com relação aos embriões que estavam dentro das condições legais previstas pela 

Lei de Biossegurança, art. 5º, Lei nº 11.105/2005, mas que não tiveram autorização de seus 

genitores para ser enviados à pesquisa, o destino a ser dado a esses embriões será o 

descarte, caso os genitores os tenham abandonado, ou a criopreservação eterna, pois as 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina não falam em prazo máximo para o 

congelamento de embriões.     

Sustenta Débora Gozzo que se deve impedir a criação de embriões excedentários, 

sempre que possível, incentivando-se o congelamento de óvulos e sêmen, ou do tecido 

ovariano. 

Tais embriões foram feitos a partir de óvulos fertilizados, em número superior aos 

embriões que poderiam ser implantados no útero de uma mulher, os quais serão mantidos 
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crioconservados até o momento em que serão utilizados, ou infelizmente, descartados. 

Tudo dependerá da vontade dos envolvidos no procedimento. 

Embora o descarte de embriões excedentários não seja eticamente aceitável, não 

há legislação que criminalize tal descarte, não podendo ser considerado um aborto, pois os 

embriões não são considerados nascituros. 
324

 

Quanto aos embriões excedentários, José de Oliveira Ascensão disserta sobre a 

técnica que vem sendo utilizada em vários países, como a Alemanha e a Áustria e em 

alguns hospitais de Portugal, a exemplo dos Hospitais da Universidade de Coimbra. 

Trata-se de levar o processo de fecundação a desenvolver-se até o momento 

anterior à singamia e suspendê-lo por meio da criopreservação, tendo aí um pré-embrião na 

verdadeira acepção do termo, mas ainda não um embrião. Caso necessite uma nova 

tentativa de gravidez, a singamia completa-se por si após descongelamento. Portanto, só 

serão produzidos os embriões que realmente irão ser implantados, superando as questões 

éticas ligadas aos embriões excedentários. 
325

  

Singamia é a fusão de duas células individuais (gametas) que produzem um único 

organismo (zigoto). A esta fusão também se pode chamar de reprodução sexuada ou 

fertilização. 
326

  

Inseminação post mortem 

De acordo com Silmara Chinellato, com relação à inseminação ou fertilização 

post mortem, podemos considerar três correntes principais: 

a) a primeira admite a inseminação e a fertilização post mortem, no entanto, não 

admite a existência de direito sucessório entre a criança assim gerada e o pai biológico, 

doador de gameta.  
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b) a segunda corrente admite a inseminação post mortem e os direitos sucessórios 

em favor da criança assim gestada.  

c) a terceira corrente defende a proibição da inseminação post mortem.  

Para Silmara Chinellato, admitida a inseminação post mortem, deve-se aceitar o 

estabelecimento da paternidade, com todos os direitos daí decorrentes, inclusive os 

sucessórios.
327

   

O Código Civil de 2002 previu a reprodução medicamente assistida post mortem, 

em seu art. 1.597, III, e assegurou a presunção de filho concebido na constância do 

casamento àquele havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido.  

A previsão da reprodução medicamente assistida post morten pelo Conselho 

Federal de Medicina originou-se com a Resolução nº 1.957/2010, no inciso VII, que 

asseverou: “não constitui ilícito ético a reprodução assistida post mortem desde que haja 

autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do material biológico 

criopreservado, de acordo com a legislação vigente”. 

De acordo com Eduardo de Oliveira Leite, a hipótese a que se refere o inciso VII 

da Resolução do CFM nº 1.957/2010, diz respeito ao caso em que há a inseminação de 

uma mulher viúva com sêmen do marido falecido, ou implantação do embrião fecundado 

com sêmen deste. Deixa claro que causa estranheza a forma simplista e não científica do 

Conselho Federal de Medicina que, além de adentrar em terreno jurídico, não tem a menor 

legitimidade de interferir, pois a resolução pretende determinar, ou balizar, o que é e o que 

não é ético, ou seja, o que é e o que não é ilícito ético. Portanto, “quem determina o que é 

‘lícito’ ou ‘ilícito’ (mesmo no terreno ético) é o Direito e não o Conselho Federal de 

Medicina”. 
328

    

A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.013/2013 prevê, no inciso 

VIII, a reprodução assistida post mortem nos seguintes termos: “É possível, desde que haja 
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autorização prévia específica do(a) falecido(a), para o uso do material biológico 

criopreservado, de acordo com a legislação vigente”. 

Quanto à Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.121/2015, esta traz a 

mesma redação da anterior, com a seguinte modificação: onde se lia “é possível” agora, 

leia-se, “é permitida”.   

A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.168/2017 manteve a mesma 

redação da anterior: “É permitida a reprodução assistida post mortem, desde que haja 

autorização prévia específica do(a) falecido(a) para uso do material biológico 

criopreservado, de acordo com a legislação vigente”.  

Da leitura das Resoluções de números 1.358/1992, 1.957/2010, 2.013/2013, 

2.121/2015 e 2.168/2017 verifica-se ser permitida a reprodução assistida post mortem com 

material genético feminino, sendo, neste caso, necessária a gestação de substituição.   

Importante consignar que a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

2.168/2017 permite que pessoas sem problemas reprodutivos diagnosticados possam 

recorrer às técnicas disponíveis de reprodução assistida, como o congelamento de gametas, 

embriões e tecidos germinativos. Com isto, os pacientes ganham a possibilidade de 

planejar o aumento da família, levando em conta projetos de trabalho ou de estudos, por 

exemplo. Também são beneficiados pacientes, que, por conta de tratamentos oncológicos 

ou desenvolvimento de doenças, poderão vir a ter um quadro de infertilidade.  

Enunciado 633, aprovado na VIII Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, 

publicado em maio de 2018 - Art. 1. 597: É possível ao viúvo, ou ao companheiro 

sobrevivente o acesso à técnica de reprodução assistida póstuma – por meio da 

maternidade de substituição, desde que haja expresso consentimento manifestado em vida 

pela sua esposa ou companheira.
329
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Portugal 

Em Portugal, a Lei Nº 32
330

, de 26 de julho de 2006, regula as técnicas de 

Procriação Medicamente Assistida (PMA)
331

, com as alterações dadas pelas seguintes leis: 

Lei nº 58/2017, Lei nº 25/2016, Lei nº 17/2016 e Lei nº 59/2007. 

Anota José de Oliveira Ascensão que, embora a lei mencione no art. 1, que 

“regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida (PMA)”, é uma lei de 

carácter ambíguo, que é destinada a permitir muito mais do que aparenta. Credita tal 

abertura aos interesses milionários existentes em todo o setor da saúde, sendo que as 

preocupações éticas surgem naturalmente como um empecilho à expansão empresarial. 
332

   

De acordo com o art. 6º, nº 1, os beneficiários das técnicas de PMA são os casais 

de sexo diferente ou os casais de mulheres, respectivamente casados, ou casadas, ou que 

vivam em condições análogas às dos cônjuges, bem como todas as mulheres 

independentemente do estado civil e da respectiva orientação sexual. 

Observamos que, embora Portugal reconheça o casamento homossexual (Lei nº 

9/2010)
333

, somente o casal de mulheres poderá usufruir das técnicas de reprodução 

assistida para terem seus filhos. Para o casal de homens, o legislador não abriu tal 

possibilidade. Como fica o princípio da igualdade?    

José de Oliveira Ascensão esclarece que a Lei usa o termo “beneficiário” e não 

“progenitores”, pois pode não haver continuidade biológica, quando há gametas de 

terceiros ou o próprio embrião seja de terceiros. Estes pais não seriam progenitores, mas 

“pais de destinação” ou “sociais”. 
334

  

Quanto à gestação de substituição, em Portugal, de acordo com o art. 8º, é 

proibido qualquer tipo de pagamento ou doação de qualquer bem ou quantia dos 
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beneficiários à gestante de substituição pela gestação da criança, exceto o valor 

correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente 

prestado, incluindo transportes, desde que devidamente tituladas em documento próprio. 

Entende-se por gestação de substituição, de acordo com o nº 1, art. 8º, qualquer 

situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez, por conta de outrem, e a 

entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da 

maternidade.  

A gestante de substituição não pode, em caso algum, ser a doadora de qualquer 

ovócito usado no procedimento em que é participante.  A criança que nascer por meio do 

recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respectivos beneficiários. A 

celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita por meio de contrato 

escrito. 

De acordo com o art. 39º da Lei nº 32/2006, a gestação de substituição, a título 

oneroso, é proibida, sendo punida com pena de prisão ou de multa. 

Os doadores de espermatozoides, ovócitos e embriões, em Portugal, não podem 

ser havidos como progenitores da criança que vier a nascer, não lhes cabendo quaisquer 

poderes ou deveres em relação à criança, tudo de acordo com os artigos 10º e 21º da Lei nº 

32/2006.  

É proibida a compra ou venda de óvulos, sêmen ou embriões ou de qualquer 

material biológico decorrente da aplicação das técnicas de PMA (art. 18º). Além disto, os 

centros autorizados a ministrar técnicas de PMA não podem, no cálculo da retribuição 

exigível, atribuir qualquer valor ao material genético doado, nem aos embriões doados (art. 

17º/1).  

José de Oliveira Ascensão comenta que a doação de óvulos é gratuita, apesar do 

caráter altamente traumatizante para a mulher quanto à estimulação ovariana que tal 

obtenção pressupõe. E arremata: “é de supor que estejamos no mundo do faz de conta”.
335

 

Com relação ao sigilo, o art. 15º assegura que as pessoas nascidas em 

consequência de processos de PMA, com gametas ou embriões doados, podem obter as 
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informações de natureza genética que lhes digam respeito, excluindo a identificação do 

doador. Podem, também, obter informação sobre eventual existência de impedimento legal 

a projetado casamento, mantendo-se a confidencialidade acerca da identidade do doador, 

exceto se este expressamente o permitir. Podem, ainda, ser obtidas informações sobre a 

identidade do doador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial.    

Sobre o sigilo do doador, José de Oliveira Ascensão afirma que “um ser que nasce 

sem história, a partir de gametas anônimos, pelo menos, no que respeita a uma das suas 

vertentes, é um ser amputado. O conhecimento da origem biológica pode ser muito 

importante para restabelecer a sua inserção na cadeia geracional”.
336

  

Com relação a poderem ser obtidas informações sobre a identidade do doador por 

razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial, José de Oliveira Ascenção explica 

que, onde havia previsões extremamente restritivas, enxerta-se uma cláusula aberta, sendo 

um apelo ao arbítrio judicial. O importante seria fixar os critérios que deveriam pautar a 

intervenção do juiz.
337

 

O estabelecimento da parentalidade pode ser impugnado pela pessoa casada ou 

que viva em união de fato com a pessoa submetida à técnica de PMA, se for provado que 

não houve consentimento, ou que a criança não nasceu da inseminação para a qual o 

consentimento foi prestado (art. 20º). 

Na fertilização in vitro, apenas deve haver lugar à criação dos embriões em 

número considerado necessário para o êxito do processo, de acordo com o art. 24º/1. Alerta 

José de Oliveira Ascensão, que não há sanção, o que significa que “são práticas destinadas 

a sossegar a boa consciência do público”.
338

  

Os embriões que não forem transferidos devem ser criopreservados, 

comprometendo-se os beneficiários a utilizá-los em novo processo de transferência 

embrionária no prazo máximo de três anos, prorrogável por mais três anos (art. 25º/ 1 e 

25º/ 2).  

Decorrido o prazo de três anos, mediante o consentimento dos beneficiários 

originários, ou do que esteja sobrevivo, os embriões podem ser doados a outras pessoas 
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(art. 25º/3 e 25º/4). Consentida a doação, sem que nos seis anos subsequentes ao momento 

da criopreservação os embriões tenham sido utilizados por outros beneficiários, ou em 

projeto de investigação científica, podem os mesmos ser descongelados e eliminados, por 

determinação do diretor do centro (art. 25º/ 6).   

Alerta José de Oliveira Ascensão que os beneficiários são dotados de completo 

domínio, de vida ou de morte sobre o embrião.
339

   

Caso não seja consentida a doação, logo que decorrerem os prazos de três ou de 

seis anos, podem os embriões ser descongelados e eliminados, por determinação do diretor 

do centro, comunicando, previamente, o Conselho Nacional da Procriação art. 25º/ 7).   

Embriões criopreservados, excedentários, em relação aos quais não exista nenhum 

projeto parental, podem ser utilizados para efeito de investigação científica, desde que haja 

prévio consentimento, expresso, informado e consciente dos beneficiários aos quais se 

destinavam, de acordo com o art. 9º.  

Sobre a inseminação post mortem, o art. 22º deixa claro que, após a morte do 

marido ou do homem com quem vivia, em união de fato, não é lícito à mulher ser 

inseminada com sêmen do falecido, ainda que este haja consentido no ato de inseminação 

(art. 22º/1).  No entanto, é lícita a transferência post mortem de embrião para permitir a 

realização de um projeto parental claramente estabelecido, por escrito, antes do 

falecimento do pai, decorrido que seja o prazo considerado ajustado à adequada 

ponderação da decisão (art. 22º/ 3).  

De acordo com Eduardo de Oliveira Leite, trata-se de “fórmula fluida e imprecisa 

que tem gerado veemente repúdio da doutrina portuguesa especializada”. A maioria das 

legislações europeias veda o acesso à inseminação post mortem: França; Suécia; 

Alemanha, que só admite em situações especiais e desde que satisfaça às exigências 

médicas e com rigoroso controle dos poderes públicos; Inglaterra restringe a possibilidade 

de inseminação post mortem. 
340
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Espanha 

Na Espanha, a Lei Nº 14/2006
341

, de 26 de maio de 2006, regula as técnicas de 

reprodução humana assistida. 

Pode recorrer às técnicas de reprodução humana assistida toda mulher, maior de 

18 anos, capaz, independentemente de seu estado civil e orientação sexual (Art. 6, n. 1).    

Quanto à gestação de substituição, a legislação espanhola a veda expressamente, 

mas prevê que, em caso de ocorrência, a filiação será determinada pelo parto (art. 10 n. 2), 

ficando resguardada a possibilidade de reclamação de paternidade ao pai biológico, 

conforme as regras gerais (art. 10, n.3).  

Embora a Espanha tenha aprovado a Lei Nº 13/2005
342

, que permite o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, a reprodução medicamente assistida é permitida para os 

casais de mulheres somente, pois os casais de homens, para terem seus filhos, teriam que 

recorrer à gestação de substituição, o que é vedada.  

Tal como em Portugal, como fica o princípio da igualdade entre homens e 

mulheres?     

Ainda que o sigilo seja garantido, os filhos têm direito de obter informações gerais 

sobre o doador, excluindo sua identidade. Em circunstâncias excepcionais, tal como perigo 

certo para a vida ou saúde do filho gerado, esta lei permite que se revele a identidade dos 

doadores. Tal revelação não implicará, de forma alguma, a publicidade da identidade dos 

doadores (art. 5 n. 5) e, tampouco, ensejará determinação legal da filiação (art. 8 n. 3).  

A Lei Nº 14/2006 prevê, ainda, a inseminação post mortem, desde que haja 

consentimento expresso do marido, em documento formal, para que sua mulher possa 

utilizar seu material nos doze meses que se seguirem ao seu falecimento, com os efeitos 

legais que derivam da filiação matrimonial (art. 9, n. 2).  

A criopreservação de gametas e embriões (a lei fala em pré-embriões) é prevista 

no art. 11, sendo que o sêmen poderá ser criopreservado durante toda a vida do seu doador 

(art. 11, n. 1). Os embriões excedentários da aplicação das técnicas de fecundação in vitro 

                                                 
341

 Espanha. Ley Nº 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana assistida. Disponível 

em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/114-2006.html>. Acesso em 16 jul. 2017. 

342
 MARTINS, Sandra Regina Carvalho. Uniões Homoafetivas: da invisibilidade à entidade familiar. Belo 

Horizonte: D’Plácido, 2017. p. 72. 

 



169 

 

 

 

poderão ser criopreservados até o momento em que os responsáveis médicos concluam que 

a receptora não mais reúne os requisitos adequados para a prática da técnica de reprodução 

assistida (art. 11. n. 3). 

Os diferentes destinos que poderão ser dados aos embriões, sêmen, ovócitos e 

tecido ovariano crioconservados são (art. 11. n. 4): utilização pela própria mulher; doação 

para fins reprodutivos; doação para pesquisas; fim da conservação, sem outra utilização. 

Esta última opção somente será aplicada, caso em que finalizado o prazo máximo legal 

(duas renovações consecutivas), nenhum destino tenha sido escolhido.  

Em todos os casos citados acima deverá haver consentimento expresso e 

informado de todos os envolvidos (art. 11, n. 5). A cada dois anos, a mulher ou o casal 

deverão renovar ou modificar o consentimento firmado anteriormente (art. 11. n. 6).  

Argentina 

Na Argentina, a Lei Nº 26.862/2013
343

, lei da Reprodução Medicamente 

Assistida, se fundamenta nos direitos da dignidade, da liberdade e da igualdade de todo ser 

humano, além dos direitos de toda pessoa à paternidade e à maternidade e de formar uma 

família em íntima conexão com o direito à saúde.  

A Lei nº 26.862/2013 estabelece que, podem ter acesso às técnicas de reprodução 

medicamente assistida todas as pessoas maiores de idade, sem requisitos que impliquem 

discriminação, ou exclusão fundadas em orientação sexual, ou em estado civil.  

O beneficiário dessa lei é “toda pessoa maior de idade”. A nova lei não faz 

distinção entre casais heterossexuais, ou do mesmo sexo e inclui os solteiros, e, também, 

menores de idade. Neste último caso, se diagnosticado no jovem um problema de saúde 

que ofereça risco de não poder procriar no futuro, são oferecidos a ele o congelamento de 

gametas ou de tecidos reprodutivos. 

O procedimento é gratuito e está incluído no PMO (Programa Médico 

Obrigatório).  

Não há previsão sobre a gestação de substituição.  
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Quanto à doação do material genético, será totalmente gratuita, formal e 

confidencial, devendo constar de contrato escrito.  

 

4.2 A DUPLA MATERNIDADE E A DUPLA PATERNIDADE 

 

A dupla paternidade e a dupla maternidade tomaram corpo com os casais 

homoafetivos que adotavam ou tinham seus filhos pela reprodução medicamente assistida.  

Vejamos alguns casos emblemáticos: 

Primeiro caso 

Em 26 de junho de 2012, Processo nº 0016266-45.2012.8.26.0001, o Juiz Márcio 

Martins Bonilha Filho, da 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo, deferiu 

requerimento ordenando a averbação nos assentos de nascimento de gêmeos para constar 

na certidão de nascimento o nome de duas mães. 

O caso refere-se a um casal de lésbicas que vivia em união estável e se utilizou da 

fertilização in vitro, com sêmen de um doador anônimo, e da gestação compartilhada, para 

a realização do projeto parental. Desta forma, uma doou os óvulos que foram fecundados e 

implantados no ventre da outra, que gestou os gêmeos. 
344
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requerida. O reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, assegurando aos casais do 
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A gestação compartilhada em união homoafetiva, conhecida pela sigla R.O.P.A. 

(Recepção de Óvulos da Parceira), teve um dos primeiros casos em 2008. Adriana e 

Munira solicitaram ao Conselho Federal de Medicina a permissão para a gestação 

compartilhada e ingressaram com ação declaratória de reconhecimento de filiação na 6ª 

Vara da Família e Sucessões, em Santo Amaro, Comarca de São Paulo. Os gêmeos 

nasceram em 29/04/2009 e, em 30/12/2010, a sentença foi favorável ao pedido. 
345

 

 Segundo caso 

Em 17 de dezembro de 2013, o Brasil teve a primeira declaração de nascido vivo 

em nome de duas mães. A juíza Daniela Brandão Ferreira, da 1ª Vara de Família da 

comarca do Rio de Janeiro, permitiu que a Declaração de Nascido Vivo (DNV) fosse 

emitida em nome das duas mães da criança, antes mesmo do registro civil. As mães, que 

viviam há sete anos em união estável, recorreram à fertilização “in vitro” e à doação 

anônima de sêmen. O óvulo foi fecundado no útero de uma delas. 

A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é um documento de identidade provisório 

dos recém-nascidos, aceito em todo o território nacional. A Lei Nº 12.662/2012 institui 

                                                                                                                                                    
mesmo sexo os mesmos direitos e deveres dos companheiros heterossexuais, que vivem em união estável, 

já foi proclamado pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade do casamento homoafetivo e a 

conversão da união homoafetiva em casamento, foram, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, recentemente reconhecidos pelo Colendo Conselho Superior da Magistratura, cujas decisões 

traduzem as modificações e o avanço no âmbito do direito de família, na ótica do século XXI.[...] Quanto 

ao denominado superior interesse da criança, o reconhecimento da dupla maternidade o consagra. É que a 

criança terá reconhecida, como responsáveis, duas pessoas, que efetivamente contribuíram para sua 

concepção e gestação. Ou seja, na falta de uma, a outra continua responsável. Na ausência, ainda que 

temporária de uma, a outra legalmente representará a criança perante escola, hospital, etc. Na falta de 

uma, os direitos previdenciários e sucessórios ficam garantidos, não se podendo confundir tal situação 

com aquela em que, no passado, avós buscavam a guarda de etos apenas para transmitir-lhes direito a 

benefício. No caso os autos, as duas requerentes serão realmente as guardiães da criança.[...] Diante desse 

contexto favorável, afasto o questionamento da D. representante do Ministério Público. [...] Os menores 

passarão a se chamar A. P. B. e B. P. B., deferida, outrossim, a inserção nos assentos da outra avó 

materna.   Disponível 

em:<http://www.cnbsp.org.br/desenvolvimento/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=NTE

wNQ==&filtro=1&Data=> Proc. 0016266-45.2012.8.26.0001>Acesso em 19 out. 2018.  
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valor oficial ao documento. Com a lei, é obrigatório que o número de identificação da 

DNV conste na certidão de nascimento. 
346

 

Terceiro caso 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 27/03/2014, Apelação Cível Nº 

0022096.86.2012.8.26.0100
347

, de relatoria do Des. Maia da Cunha, autorizou a averbação 

do registro civil em procedimento administrativo na Vara de Registros Públicos de dupla 

maternidade, sem necessidade de ação judicial, de duas mães que planejaram juntas a 

gravidez por inseminação artificial de doador anônimo. 

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido de averbação de dupla maternidade no 

registro civil da nascitura foi julgado procedente. 

 O Ministério Público apelou sustentando que, não havendo vínculo biológico 

entre a criança e a autora, a solução seria a adoção unilateral e não por meio de simples 

permissão pelo Juiz da Vara de Registros Públicos, sustentando que o pedido deveria ter 

corrido por uma das Varas de Família.  

Em segunda instância, o Recurso do Ministério Público foi improvido. 

Registro de nascimento dos filhos havidos por reprodução assistida 

Com relação ao registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo, 

oriundos de reprodução medicamente assistida, podemos citar o Enunciado Nº 608
348

, da 

VII Jornada de Direito Civil de 2015: 

 “É possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo 

originários de reprodução assistida, diretamente no Cartório do Registro Civil, sendo 
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dispensável a propositura de ação judicial, nos termos da regulamentação da Corregedoria 

local”.   

Com o mesmo entendimento, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco publicou, em 4 de novembro de 2015, o Provimento Nº 21/2015 que 

“regulamenta o procedimento de registro de nascimento de filhos havidos de reprodução 

assistida, por casais heteroafetivos ou homoafetivos, admitida a multiparentalidade, no 

âmbito do Estado de Pernambuco”.  

Tendo em vista a necessidade de uniformização, em todo o território nacional, do 

registro de nascimento e da emissão da respectiva certidão para os filhos havidos por 

técnica de reprodução assistida de casais heteorafetivos e homoafetivos, a Corregedoria do 

Conselho Nacional de Justiça emitiu o Provimento Nº 52/2016
349

, de 14 de março de 2016.  

Antes da entrada em vigor do Provimento Nº 52/2016, o registro de nascimento de 

pessoas nascidas com o auxílio da biotecnologia, ou gestação de substituição, encontrava-

se na dependência de autorização judicial, nos casos em que os interessados tivessem se 

utilizado de material genético doado por terceiros. 

Nos casos de gestação de substituição, para fins de registro e da emissão da 

Certidão de Nascimento, de acordo com o Provimento Nº 52/2016, art. 2º, § 2º, não 

constará do registro o nome da parturiente informado na Declaração de Nascido Vivo – 

DNV. 

Como vimos neste trabalho, os interessados, antes mesmo do nascimento do filho, 

iam ao Judiciário provando, por meio da documentação clínica, o uso de alguma das 

técnicas de reprodução humana, a fim de poderem registrar a criança, assim que deixassem 

o hospital.    

No entanto, o Provimento nº 52/2016 suscitou várias críticas. 

De acordo com o parecer crítico ao Provimento nº 52/2016 da Corregedoria do 

Conselho Nacional de Justiça, elaborado por Débora Gozzo, membro da Comissão de 

Estudos de Direito de Família e Sucessões, do Instituto dos Advogados de São Paulo – 
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IASP, o Provimento não cuida só da facilitação do Registro de Nascimento, pois suas 

normas acabaram por ingressar na seara do legislador.  

Assim, o Provimento pôs fim ao anonimato do doador, embora suas normas 

proíbam o estabelecimento de laços de parentesco entre o doador e a criança nascida. O 

objetivo foi garantir àquele nascido por alguma das técnicas de reprodução humana, 

envolvendo doação de material genético, o direito de conhecer sua origem biológica. 

Assegura Débora Gozzo, em seu parecer, que ao determinar o fim do anonimato 

do doador, o Provimento feriu gravemente a Resolução Nº 2.121/2015 do Conselho 

Federal de Medicina. Além disso, a exclusão do anonimato do doador fere não só as 

normas do Conselho Federal de Medicina, mas também os Projetos de Lei Nº 4.892/2012 e 

115/2015, naquele apensado, conhecido por “Estatuto da Reprodução Humana”, que foi 

elaborado pela Comissão de Biotecnologia da OAB/SP, e que, se aprovado, manterá o 

anonimato do doador. 

As várias resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre o tema afirmaram a 

existência do sigilo de doadores e receptores, autorizando a revelação da identidade do 

doador, em casos excepcionais, e de forma restrita, somente, para outro médico.
350

  

O grande problema do Provimento, apontado por Débora Gozzo, em seu parecer, 

é que seus efeitos atingirão, de imediato, situações passadas, e lembrou que até a lei penal, 

que pode retroagir, também tem suas limitações. Além disto, o Conselho Nacional de 

Justiça não tem competência constitucional para legislar sobre Direito Civil, de acordo 

com o art. 22, I, da Constituição Federal.    

Outra situação complicada é o impasse criado entre os diretores das clínicas que 

terão que abrir mão do sigilo a que estão sujeitos pelas normas de seu órgão de classe, por 

meio de um Provimento do Conselho Nacional de Justiça, que não tem força de lei. 
351

 

Deixamos consignados os pontos do Provimento nº 52 do Conselho Nacional de 

Justiça que foram considerados polêmicos: 

Art. 2º. É indispensável, para fins de registro e da emissão da certidão de 

nascimento, a apresentação dos seguintes documentos: [...] II – 

declaração com firma reconhecida, do diretor técnico da clínica, centro 
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ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução 

assistida, indicando a técnica adotada, o nome do doador ou da doadora, 

com registro de seus dados clínicos de caráter geral e características 

fenotípicas, assim como o nome dos seus beneficiários; [...] § 1º Nas 

hipóteses de doação voluntária de gametas ou de gestação por 

substituição, deverão ser também apresentados: I – termo de 

consentimento prévio, por instrumento público, do doador ou doadora, 

autorizando, expressamente, que o registro de nascimento da criança a ser 

concebida se dê em nome de outrem; II – termo de aprovação prévia, por 

instrumento público, do cônjuge ou de quem convive em união estável 

com o doador ou doadora, autorizando, expressamente, a realização do 

procedimento de reprodução assistida. [...] § 4º O conhecimento da 

ascendência biológica não importará no reconhecimento de vínculo de 

parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora 

e o ser gerado por meio da reprodução assistida. (Grifos nossos). 

Contudo, a Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina, que 

estabelece normas éticas para a utilização das Técnicas de Reprodução Medicamente 

Assistida e que foi citada expressamente nos considerandos do Provimento nº 52 do CNJ, 

segue linha totalmente diferente com relação ao sigilo dos doadores. 

O item IV, 2, é claro: “os doadores não devem conhecer a identidade dos 

receptores e vice-versa”. O item IV, 4, reafirma: 

Será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre a identidade dos doadores 

de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações 

especiais, informações sobre os doadores, por motivação médica, podem 

ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 

identidade civil do (a) doador (a).       

Assim, a Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, em 

14 de novembro de 2017, editou o Provimento Nº 63
352

, revogando o Provimento Nº 

52/2016 que, além de dispor sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva 

certidão dos filhos havidos por reprodução assistida, instituiu modelos únicos de certidão 

de nascimento, casamento e de óbito, dispondo, ainda, sobre o reconhecimento voluntário e 

a averbação da paternidade e maternidade socioafetivas no Livro “A”.   

As informações relativas aos doadores, por sua vez, continuam sendo confiadas, 

exclusivamente, às clínicas de reprodução humana assistida. 
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Caso a pessoa concebida por meio de reprodução medicamente assistida 

heteróloga busque informações sobre sua ascendência genética, basta que se dirija ao 

Registro Civil das Pessoas Naturais onde seu nascimento foi registrado, em cujos arquivos 

encontrará informações da clínica de reprodução assistida que atendeu seus pais sociais. 

De posse dessa informação, poderá requerer à clínica, por meio de ordem judicial, os dados 

dos doadores, tendo em vista o disposto na Resolução do Conselho Federal de Medicina Nº 

2.168/2017.   

Tanto o Provimento nº 52/2016, quanto o Provimento Nº 63/2017 ampliam a 

presunção de paternidade para as hipóteses de união estável.  

Sobre a identidade do doador ou da doadora, o Provimento Nº 63/2017, deixa 

claro, em seu art. 8º que: “o oficial de registro civil das pessoas naturais não poderá exigir 

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

de nascimento de criança gerada mediante técnica de reprodução assistida (grifos nossos).”  

Embora o Conselho Nacional de Justiça não tenha competência constitucional 

para legislar sobre Direito Civil, de acordo com o art. 22, I, da Constituição Federal, e 

tampouco sobre Registros Públicos (art. 22, XXV, CF), o art. 17, § 3º repete o conteúdo do 

art. 2º, § 4º da Resolução 52/2016 sobre o fato de que o conhecimento da ascendência 

biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos 

efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução 

assistida.  

Assim, sem legislação sobre o tema, as reproduções medicamente assistidas vão 

ocorrendo, sob a orientação deontológica das resoluções do Conselho Federal de Medicina 

e com as orientações dos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, que não têm força 

de lei. 

Como não há lei, nada impede que uma pessoa, nascida pelas Técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistida, ingresse em juízo com ação de investigação de 

paternidade/maternidade contra o doador (a) de seu material genético, dando origem à 

multiparentalidade: parentalidade social mais a parentalidade biológica.  

Acreditamos que o tema já está maduro, existindo bons projetos de leis sobre o 

tema, como vimos neste trabalho. O que falta é a vontade política para a aprovação de uma 

lei sobre o assunto.         
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4.3 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL “CASEIRA” 

 

A inseminação artificial é uma das denominadas técnicas de baixa complexidade, 

cuja finalidade é de efetivar a fecundação por meios não tradicionais, não sendo necessária 

a relação sexual entre o homem e a mulher.  

México 

Um caso real, ocorrido no México, colocou em confronto a Teoria da Intenção 

Procriacional (centrada nos interesses dos adultos) e a Teoria da Filiação Genética 

(centrada no interesse do menor) em uma reprodução artificial caseira. 

De acordo com Héctor Augusto Mendoza Cárdenas, o conceito de Vontade 

Procriacional pode ser invocado tanto para os casos relacionados com o tema do aborto, 

como para aqueles relacionados às técnicas de reprodução medicamente assistida. Desta 

forma, a Vontade Procriacional se refere à intenção ou não de assumir consequências 

jurídicas quando nosso material genético é utilizado. Assim, um doador de material 

genético doa seu material sem a intenção de assumir responsabilidades pela filiação. 
353

  

Para a Teoria da Filiação Genética (centrada no interesse do menor), a vontade 

procriacional é irrelevante tanto para o doador, quanto para o receptor de gametas. Assim, 

o determinante genético se converte, de fato, em um determinante jurídico para efeitos de 

filiação. 

Com exceção de Coahuila, Ciudad de México, San Luis Potosí e Sinaloa, 

entidades da República, no restante, a legislação mexicana parece inclinar-se pela Teoria 

da Filiação Genética.  

O caso real de Inseminação Artificial Caseira (IAC) tem como peculiaridade a 

forma com que foi obtido o sêmen por parte da mulher. O caso se origina de um Juízo 

Ordinário Civil sobre reconhecimento de paternidade, que aconteceu em um Tribunal Civil 

de um dos estados da República mexicana. 

                                                 
353

 CÁRDENAS, Héctor Augusto Mendoza. La voluntad procreacional: un caso de inseminación artificial 

casera atípico. Revista Jurídica de la Universidad Autônoma de Madrid. Nº 35, Janeiro 2017. 

Disponível em: <https://app.vlex.com/#ww/vid/699675397 >.Acesso em 20 mai. 2018. p. 346-347. 
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Por razão de respeito à intimidade das pessoas, os nomes foram modificados. Em 

breve síntese: um rapaz de 42 anos, de nome Guillermo, com conhecimento em reprodução 

humana assistida, pois é engenheiro em Bioquímica, vive em um relacionamento estável há 

mais de 10 anos e possui três filhos reconhecidos legalmente por ele com sua companheira. 

Da outra parte, temos uma mulher de 27 anos, engenheira em Biotecnologias, com 

mestrado em embriologia, a quem chamaremos Mónica, que é solteira, sem filhos, mas 

manteve um relacionamento sentimental e sexual com Guillermo. Em 2016, Mónica 

moveu uma ação de reconhecimento de paternidade de sua filha Ximena contra Guilhermo.  

A peculiaridade do fato é que Mónica obteve o sêmen de Guilhermo por meio de 

sexo oral e praticou em si mesma a inseminação artificial caseira, resultando na gravidez 

de Ximena. Feito o exame de DNA, foi confirmada a paternidade. Guilhermo invocou a 

teoria da intenção procriacional, dizendo que jamais teve vontade de ter um filho com 

Mónica e que os meios utilizados por Mónica foram dolosos e fraudulentos. Com 

fundamento no interesse superior da criança, o juiz reconheceu a paternidade de Guillermo 

com relação à Ximena. 
354

   

Deste caso, verificamos como é importante haver uma legislação sobre as 

Técnicas de Reprodução Assistida, que deixem claro o direito ao conhecimento da 

identidade genética do doador, sem que, contudo, sejam-lhe impostas as obrigações 

relativas à filiação.     

Brasil 

No Brasil, vamos elencar dois casos interessantes sobre a Técnica de Inseminação 

Caseira. 

No primeiro caso, o Tribunal de Justiça da Paraíba
355

 reconheceu a dupla 

maternidade em um caso de “inseminação caseira”. 

                                                 
354

 CÁRDENAS, Héctor Augusto Mendoza. La voluntad procreacional: un caso de inseminación artificial 

casera atípico. Revista Jurídica de la Universidad Autônoma de Madrid. Nº 35, Janeiro 2017. 

Disponível em: <https://app.vlex.com/#ww/vid/699675397 >.Acesso em 20 mai. 2018. p. 345-355. 
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 Sentença. Estado da Paraíba, Comarca de João Pessoa, Foro Regional de Mangabeira, 5ª Vara. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE DUPLA MATERNIDADE – INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DOMÉSTICA 

– PROJETO COMUM – AFETIVIDADE COMPROVADA – ANUÊNCIA DAS PARTES – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Evidenciado no caso o ânimo de maternidade, em conjunto, entre o casal 

formado pelas mães em relação ao menor, impõe-se o reconhecimento judicial da dupla maternidade, 

inserindo seus dados no registro público de nascimento. Disponível em: 

<www.ibdfam.org.br/noticias/6765/TJPB+reconhece+dupla+maternidade+em+caso+de+”inseminacao+c

aseira”>. Acesso em 03 out. 2018.  
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O caso, em breve síntese, refere-se a um casal de lésbicas, casadas que buscaram 

o método de inseminação artificial caseira, com doador de sêmen anônimo, por não terem 

condições econômicas de arcarem com os custos da inseminação artificial medicamente 

assistida.  

A criança foi registrada em nome da mãe biológica e o casal recorreu à Justiça 

para ter reconhecida a dupla maternidade, tendo em vista o projeto conjunto familiar.  

As requerentes informaram desconhecer o doador do sêmen, acrescentando que 

somente o viram no dia do procedimento e que não o reconheceriam, se o encontrassem 

novamente.  

Com fundamento no art. 1.597, V do atual Código Civil, a ação foi julgada 

procedente para reconhecer a dupla maternidade, devendo ser retificado o registro civil da 

criança para fazer constar o nome da outra genitora.  

Deste caso, verificamos que nem a Resolução do Conselho Federal de Medicina 

nº 2.168/2017, nem, tampouco, o Provimento nº 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) preveem a situação analisada, por se tratar de autoinseminação. 

O segundo caso que citamos é de um casal de lésbicas, enfermeiras, em que o pai 

do filho mais velho foi encontrado por meio de uma rede social. Este forneceu o material 

genético e a inseminação, sem contato sexual, foi feita na casa das duas, por meio de uma 

seringa.  

O doador de sêmen assumiu a paternidade e, na Certidão de Nascimento da 

criança, consta o nome do doador e o nome de uma delas. A outra mulher está buscando, 

judicialmente, a parentalidade socioafetiva. Ao final, a criança terá duas mães e um pai. 

A filha mais nova do casal de mulheres é fruto de inseminação caseira, sem 

contato sexual, usando-se uma seringa, sendo que o doador de sêmen é casado e apenas 

doou o sêmen. A inseminação teve que ser feita na casa do doador e este cobrou a quantia 

de R$100,00 pelo uso do quarto onde a receptora ficou. 

Na Certidão de Nascimento da criança, consta apenas o nome da mãe biológica. A 

outra mulher está buscando, judicialmente, o registro da maternidade ou a adoção. Ao 

final, a criança mais nova terá, apenas, duas mães.  
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Problemas a respeito do método de Inseminação Caseira nos casos relatados: 

O doador, no caso acima, poderá ser acionado judicialmente pela paternidade, 

embora tenha feito um contrato com a mulher que o exime de qualquer reponsabilidade 

financeira em relação à criança. 

Poderá haver problemas de saúde, infecções e doenças sexualmente 

transmissíveis, tais como,  aids, sífilis e tantas outras devido às inseminações caseiras. 

Juridicamente, por não haver previsão legal, a Inseminação Caseira não é 

proibida, portanto, é permitida. Entre os motivos de procura por esta técnica está o baixo 

custo, comparado com a fertilização “in vitro” e a possiblidade de as crianças conhecerem 

seus pais. 
356

   

Este caso mostra a existência simultânea de uma família conjugal, formada pelas 

duas mulheres e uma família monoparental, formada pelo doador do material genético, que 

registrou a criança. 

Há, também, no primeiro caso, o fenômeno da coparentalidade entre o doador de 

material genético e uma das mulheres. 

 Com relação à filiação, ter-se-á a multiparentalidade no caso das duas mães e o 

pai da criança mais velha e a dupla maternidade no caso da criança mais nova.  

Como bem explicam Vitor Frederico Kümpel e Ana Laura Pongeluppi, na 

coparentalidade ou parentalidade responsável (coparenting) ambos estabelecem contato 

com o fim de procriar, por meio de concepção artificial ou natural, não havendo vínculos 

de afeto ou de conjugalidade entre eles. As atribuições de cada um, com relação à criança, 

podem ser estipuladas contratualmente, mas sempre com as partes em consenso.  

Alertam que coparentalidade pode se assemelhar à situação de um casal separado. 

No entanto, a diferença é que não há perspectiva de que haja vínculo entre os pais. 

Na relação de coparentalidade não há aspectos sexuais ou românticos, havendo 

apenas a relação de paternidade e/ou maternidade com a criança.    
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 Inseminação caseira ganha impulso com pai “real” e custo quase zero. Disponível em: 

<http://www.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1927109-inseminacao-caseira-ganha-impulso-com-pai-

real-e-custo-quase-zero.shtml>.Acesso em 15 out. 2017. 
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Os defensores da coparentalidade alegam que é uma forma de se resguardar o 

menor contra a alienação parental e também contra o anonimato do doador do material 

genético. 

A coparentalidade já é uma realidade nos Estados Unidos, onde há grupos em 

redes sociais e até um site para esta finalidade. No Brasil, é, ainda, recente. 
357

 

Não nos parece que a coparentalidade seja uma solução para a alienação parental e 

tampouco acreditamos que as relações de guarda, alimentos, poder familiar possam todas 

ser resolvidas por meio de um “contrato de geração de filhos”. No entanto, já é uma 

realidade, que os operadores do Direito terão que lidar.  

Espanha 

Em artigo sobre “La inseminação artificial caseira na Espanha: considerações 

jurídicas e éticas”, Enrique Abad Koefoed assevera que a inseminação artificial caseira é 

uma prática que vem aumentando, graças à internet, que facilita a compra de material 

genético, e vem sendo desconsiderada pela totalidade da doutrina na Espanha.  

Esta técnica suscita numerosas questões acerca de sua legalidade e o tratamento 

que deve receber de acordo com o ordenamento jurídico espanhol, e, em particular, de 

acordo com a Lei 14/2006, que trata da Reprodução Medicamente Assistida.   

Para Enrique Abad Koefoed, a Inseminação Artificial Caseira, ou 

Autoinseminação não pode ser considerada ilegal, pois não há lei que a proíba e deve ser 

considerado o direito à reprodução.  Não difere de uma inseminação artificial de menor 

complexidade, pois há um depósito de esperma dentro da cavidade do útero, por qualquer 

outro meio que não seja uma relação sexual. 

Ao analisar a Lei 14/2006, sobre técnicas de reprodução humana assistida da 

Espanha, entende que esta não oferece definição alguma do que se considera Técnica de 

Reprodução Assistida e Inseminação Artificial. No entanto, pela lei, a Inseminação 

Artificial pressupõe manipulação de gametas, o que não ocorre na Inseminação Caseira ou 

Autoinseminação. Portanto, a Inseminação Caseira não vem prevista na legislação. Assim, 

pelo chamado princípio da permissão, tudo o que não está proibido, está permitido.  

                                                 
357

 KÜMPEL, Vitor Frederico. PONGELUPPI, Ana Laura.  Coparentalidade. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/Registralhas/98,MI260401,91041-Coparentalidade>.Acesso em 16 out. 

2018. 
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Além disto, se fosse proibir a inseminação caseira, haveria colisão com o 

chamado direito à procriação, levando à ingerência injustificada por parte do poder 

público.  

Conclui que a Inseminação Artificial Caseira se justifica pelo direito à procriação 

e deve ser considerada uma opção intermediária entre a reprodução natural e as técnicas de 

reprodução assistida.  

Traz dois casos que ilustram o problema da Inseminação Artificial Caseira por 

falta de legislação. 

Caso Thomas S. v. Robin Y. (1994) e Mintz v. Zoernig (2008) 

Uma mulher lésbica concebe seu filho praticando a autoinseminação com esperma 

doado por um amigo conhecido. Ambos, mediante acordo verbal, pactuam a renúncia dos 

direitos de paternidade do doador em favor da companheira e da mãe. 

Assim, quando a criança nasce, são colocados no registro de nascimento os nomes 

das mães, sem qualquer menção ao doador. O casal assume os gastos associados ao 

nascimento. 

Posteriormente, a família se muda de San Francisco para Nova Iorque. O doador 

começa a visitar a criança e se afeiçoa a ela. Quando o doador informa à mãe que deseja 

reclamar sua paternidade, esta se nega por conta do acordo verbal entre eles. O doador 

entra com ação de reconhecimento de paternidade e a Divisão de Apelações da Corte 

Suprema do Estado de Nova Iorque acolhe as pretensões do demandante e lhe outorga os 

direitos de paternidade, argumentando que a mãe havia fomentado, durante um período de 

tempo substancial, a relação entre o doador e o filho.  

Outro caso semelhante é o de Mintz v. Zoernig (2008), de uma mulher, também 

lésbica, que consegue convencer um amigo comum ao casal que doe seu esperma, a fim de 

que possam ter um filho. 

A mulher faz uma autoinseminação e dá à luz um menino, fazendo um contrato 

escrito de que o doador não teria nenhuma obrigação financeira com relação à criança. 

A mãe e sua companheira se separam e a mulher volta a pedir, agora num contrato 

verbal, ao amigo que doe material genético para ter seu segundo filho.  

Três anos após o nascimento do segundo filho, a mãe reclama a paternidade do 

doador e requer o pagamento dos alimentos. O doador aceita o pagamento mensal de uma 
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quantia determinada. Posteriormente, a mulher volta a reclamar um aumento dos alimentos 

e o assunto acaba nos tribunais. A corte de Apelação do Novo México entendeu que o 

acordo de renúncia das obrigações alimentares era contrário à ordem pública do Estado, e 

que não poderia eximir o doador de seus deveres paterno-filiais. Igualmente, sustentou que 

o homem havia atuado como pai, estabelecendo um estreito vínculo com os filhos, e que 

também havia reclamado à mãe, em algum momento, seus direitos de visitas. 

Ambos os casos servem para demonstrar a grande incerteza jurídica daqueles que 

decidem pôr em prática uma autoinseminação. Sem uma possibilidade jurídica de 

rompimento do vínculo de paternidade do doador, a inseminação artificial caseira 

continuará sendo mais um dos problemas pendentes de regulamentação jurídica espanhola 

sobre a reprodução humana assistida. 
358

   

Em ambos os casos, verifica-se que, ao final, prevaleceu a multiparentalidade.  

Argentina 

De acordo com Natalia de la Torre
359

, a legislação argentina, Lei Nº 26.862 e o 

Decreto regulatório 956/2013 se referem unicamente às técnicas de reprodução 

medicamente assistidas. 

O Código Civil e Comercial, vigente desde 1 de agosto de 2015, ao estabelecer as 

regras gerais relativas à determinação da filiação dos filhos (as) nascidos (as) pelo uso das 

técnicas de reprodução humana assistida, instaura como terceira causa de fonte filial a 

chamada vontade procriacional (art. 562)
360

, que deve ser colhida pelos centros de saúde 

no consentimento prévio, livre e informado.  
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 KOEFOED, Enrique Abad. La inseminación artificial casera en España: consideraciones jurídicas y 

éticas. Revista Jurídica de la Universidad Autônoma de Madrid. Núm. 35, janeiro 2017. Disponível 
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debidamene inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de 
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Do mesmo modo, é vedada a possibilidade de que o doador (a) de gametas recorra 

à figura do reconhecimento ou pretenda exercer uma ação de filiação, reclamando seu 

vínculo filial, em relação ao filho/a nascido com seu material genético (art. 577)
361

. 

Desta forma, as técnicas de inseminação caseira não estão proibidas, e, em caso de 

sua utilização, seriam, em princípio, resolvidas pelas regras da filiação biológica. A 

inseminação artificial caseira não é muito difundida na Argentina, mas é muito difundida e 

debatida na Espanha.  

Nas Técnicas de Inseminação Caseira, o sêmen, com a ajuda de uma seringa, é 

introduzido na vagina da mulher de modo similar ao que ocorre em uma relação sexual. As 

mulheres que se valem das Técnicas de Inseminação Caseira não têm problemas 

reprodutivos que as incapacitem de terem uma gravidez, mas, por razões sociais, ou 

estruturais, devem recorrer a um doador de gametas: mulheres solteiras e mulheres 

casadas, ou em união estável com outra mulher, são os casos mais frequentes.  

A inserção no Ordenamento jurídico argentino do reconhecimento do matrimônio 

aos casais do mesmo sexo (Lei 26.618 de 2010) implicou, entre outras coisas, a 

possibilidade jurídica de que este tipo de relacionamento pudesse alcançar de maneira 

conjunta a maternidade/paternidade por meio da figura da adoção e das Técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistida, com a utilização de gametas de terceiros.   

Assim, se a filiação é determinada pelo elemento volitivo, plasmado no 

consentimento informado, é evidente que, faltando este instrumento, situação característica 

das Inseminações Artificiais Caseiras, a determinação da filiação se torna complexa. 

Como solucionar a filiação em caso de se utilizar de uma Técnica de Inseminação 

Caseira? Assim, têm-se os seguintes casos: a) duas mulheres que podem ser casadas ou não 

casadas e b) mulheres solteiras que recorrem ao gameta de um conhecido/amigo ou a um 

banco, ou a gametas masculinos.   
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 Art. 577, Código Civil e Comercial argentino: Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la 

impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de 
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No caso de mulheres casadas, haverá a presunção de filiação prevista no art. 

566
362

 do Código Civil e Comercial, aplicando-se as regras de filiação biológica. A filiação 

poderá ser impugnada por inexistência de correspondência entre o vínculo filial e a 

identidade genética do filho/a, pois ante a inexistência de consentimento, o filho (a) será 

inscrito (a) como se fosse um filho (a) biológico. Nestes casos, deverá prevalecer, na 

decisão, o melhor interesse da criança. No caso de não haver o consentimento prévio 

informado e livre, terão à disposição duas vias: a adoção de integração do filho do cônjuge, 

de acordo com o art. 620
363

, ou a judicialização do caso demonstrando, a ocorrência das 

técnicas de inseminação caseira e a existência de vontade procriacional.  

No caso de mulheres solteiras, deveremos fazer uma distinção, de acordo com o 

gameta doado: a) gameta doado por um amigo conhecido, sem intervenção de um banco de 

gametas e b) gameta adquirido através de um banco de gametas devidamente autorizado 

pela autoridade de aplicação da Lei 26.862 do Ministério da Saúde e da Nação.   No caso 

de gameta doado por um amigo conhecido, a mãe será a que der à luz. O problema é que o 

doador amigo se arrependa e queira também reconhecer o nascido como filho junto ao 

Registro Civil. No caso de gameta adquirido por meio de banco de doador devidamente 

creditado, a possibilidade de que o doador venha reconhecer a filiação encontra sérios 

obstáculos, pois haverá consentimento informado do doador dizendo que nunca será o pai e 

da receptora do material genético declarando a vontade procriacional.  
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Na Argentina, como em alguns outros países (Inglaterra, Brasil e Estados 

Unidos
364

),
 
de maneira incipiente, ainda, está aparecendo uma nova forma de configuração 

familiar, ou seja, as famílias multiparentais. São famílias em que existem três ou mais 

adultos que decidem ser os progenitores de uma criança de maneira conjunta, 

ultrapassando os limites da regra binária de constituição de vínculos filiais, prevista na 

última parte do art. 558
365

 do Código Civil e Comercial. 

Os pressupostos fáticos da multiparentalidade, na Argentina, são casais do mesmo 

sexo e técnicas de reprodução assistida, em especial as denominadas Técnicas de 

Inseminação Caseira. Vejamos dois casos sucedidos na Argentina.  

O primeiro caso entre Técnica de Inseminação Caseira e multiparentalidade se 

deu no âmbito do Registro Civil da Cidade de Buenos Aires, em 13/07/2015, com um casal 

de mulheres casadas, que decidiu levar adiante um projeto parental de forma conjunta com 

um amigo comum, utilizando uma Técnica de Inseminação Artificial com sêmen do amigo. 

 A mãe que deu à luz foi tida como mãe, a outra como mãe presumida legalmente 

pelo casamento e o doador do material genético que expressou voluntariamente o desejo de 

ser pai.  

O pedido perante o Registro Civil foi no sentido de que o Estado reconhecesse um 

modo diferente de selar vínculos filiais que se caracteriza pela primazia da vontade e da 

socioafetividade, colocando em crise o cânone tradicionalista embasado na visão 

naturalista, binária e procriativa. 

O menino nascido de uma Técnica de Inseminação Caseira tem hoje três 

progenitores jurídicos, quer dizer, três vínculos filiais reconhecidos.
366
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Em data mais recente, 19/12/2016, em Buenos Aires, um casal de homens 

reclamou a inscrição como pai de quem não havia dado o material genético para a 

realização de uma Técnica de Inseminação Caseira, mas que havia tido a intenção de ser 

pai em conjunto com seu marido e a melhor amiga deles. Este caso ainda está pendente de 

solução.  

Para finalizar, Natalia de la Torre conclui que não há tantas ocorrências das 

Técnicas de Inseminação Caseira na Argentina, tendo em vista que as Técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistidas são incluídas na cobertura assistêncial do sistema de 

saúde.    

Entendemos que no caso acima descrito, poder-se-ia aplicar a terceira causa de 

fonte filial, a chamada vontade procriacional, prevista no art. 562 do Código Civil 

argentino também para a Técnica de Inseminação Caseira.  

     

4.4 CONCLUSÃO 

 

O direito à procriação, inclusive a artificial, é legítimo e constitucional, desde que 

a procriação não possa ser realizada de forma natural, não podendo o Estado interferir na 

decisão do casal.   

A biotecnologia reprodutiva tem avançado rapidamente, mas o Direito, nem tanto. 

O Código Civil atual regulamenta certos aspectos da Reprodução Medicamente 

Assistida, os quais necessitam ser aprofundados por meio de legislação especial 

multidisciplinar, com fundamento nas diretrizes da Bioética.  

As técnicas de Reprodução Medicamente Assistida vêm sendo aplicadas desde o 

início dos anos noventa e as únicas normas que as regulamentam, até o presente momento, 

são a tímida abordagem da lei civil sobre as presunções de paternidade, bem como os 

textos das Resoluções do Conselho Federal de Medicina.  

Os inúmeros Projetos de Leis existentes sobre o tema não prosperam e 

apresentam-se defasados, pois em nenhum deles se encontra a regulamentação das técnicas 

de Reprodução Medicamente Assistida para os pares homossexuais. 
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Em sentido contrário, as resoluções do Conselho Federal de Medicina preocupam-

se, sempre, em atender os avanços das conquistas sociais, quer sejam alcançadas pelo 

Supremo Tribunal Federal, quer sejam em defesa do aperfeiçoamento das práticas baseadas 

nos princípios éticos e bioéticos que ajudem a trazer maior segurança e eficácia a 

tratamentos e procedimentos médicos.      

O anonimato do doador, frente ao Direito de Personalidade de identidade genética 

da criança nascida pelas técnicas de Reprodução Medicamente Assistida heteróloga, 

constitui um dos maiores problemas jurídicos desta prática. 

O conceito de vontade procriacional seria uma boa medida para definir a 

parentalidade de quem doou o material genético. 

Vimos casos em que o indivíduo doou com a intenção de não ser tido como pai e 

outros em que o doador quis fazer parte de um projeto parental, embora não quisesse fazer 

parte de um projeto conjugal.  

Seria interessante que, no consentimento livre e informado, constasse que o 

doador não tem a intenção de assumir a parentalidade biológica e que o sigilo do doador de 

gametas fosse garantido, salvaguardando o direito do conhecimento da origem biológica, 

mediante autorização judicial nos casos que colocassem em risco a saúde física e psíquica 

do doador e do receptor.  

A adoção de embriões, o descarte dos embriões excedentários, a gestação de 

substituição e a reprodução assistida post mortem são problemas que têm sido enfrentados 

pelo Conselho Federal de Medicina, por meio de suas Resoluções, deixando o legislador de 

participar destas importantes decisões.  

Quanto aos embriões excedentários, a melhor escolha seria a de não haver 

embriões excedentários. No entanto, se isto não for possível, a solução seria a de manter 

congelados pré-embriões, tal como sugerido por José de Oliveira Ascensão. 

Os pré-embriões são obtidos levando-se o processo de fecundação a desenvolver-

se até o momento anterior à singamia e são suspensos por meio da criopreservação. Tal 

técnica já vem sendo utilizada em vários países como a Alemanha e a Áustria e em alguns 

hospitais de Portugal. 

As Resoluções do Conselho Federal de Medicina não tratam de prazo máximo 

para a criopreservação de embriões. 
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Entendemos que deva haver uma Lei que estabeleça um prazo, pois se a vida de 

todos os seres vivos tem um prazo, por que a vida de um embrião não deveria ter? 

Assim, com fundamento na realidade, a Lei deve prever também prazo para o 

descarte daqueles embriões que não foram adotados, não serviram à pesquisa científica, 

cujos pais não têm interesse em ter mais filhos e tampouco têm condições financeiras de 

arcar com a criopreservação.    

Um dos elementos que se tem alterado é o estabelecimento das relações de 

parentesco.  

Consequentemente, frente a fenômenos biotecnológicos como a inseminação 

artificial ou a fecundação in vitro, o fator biológico já não pode ser o único elemento que o 

direito deve considerar no momento de determinar quem é o pai ou a mãe de alguém. 

Assim, adágios como mater semper certa est ou pater semper incertus est 

passaram a ser afirmações em decadência.  

Pelos comentários dos doutrinadores com relação às Leis sobre Reprodução 

Medicamente Assistida de países como Portugal, Espanha e Argentina, vemos que tais leis 

necessitam de ajustes, mas garantem segurança jurídica aos beneficiários de tais técnicas. 

A dupla maternidade e a dupla paternidade tomou corpo com os casais de mesmo 

sexo que recorriam à reprodução assistida para terem seus filhos. 

Inicialmente, o Registro de tais crianças só era possível após intervenção do Poder 

Judiciário. Posteriormente, com a edição do Provimento nº 52/2016 e ao depois, com o 

Provimento nº 63/2017, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional 

de Justiça, o registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão tornaram-se mais 

adequados.    

A Inseminação Artificial Caseira não é uma prática atual, sendo realizada, 

principalmente, pelos casais do mesmo sexo há muito anos. Tal prática não é considerada 

ilegal, pois não há lei que a proíba e deve ser considerado o direito à procriação. No 

entanto, como não há lei, não só no Brasil como nos países analisados, resta uma certa 

insegurança jurídica a respeito do doador de material genético e o futuro reconhecimento 

judicial de sua paternidade, com todos os efeitos jurídicos.  
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Assim, no Brasil, as Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida vêm sendo 

utilizadas com o amparo das Resoluções do Conselho Federal de Medicina e os 

Provimentos do Conselho Nacional de Justiça que, embora não tendo competência 

constitucional para tratar de matéria relativa ao Direito Civil e Registros Públicos, estas são 

as duas únicas ferramentas de que dispomos e que não têm força de lei.  

Os casos mostrados neste trabalho, tais como a reprodução assistida feita de forma 

caseira, a coparentalidade e a multiparentalidade sem controles, levam à insegurança 

jurídica e, talvez, não atendam o melhor interesse da criança. 

É importante que nossos legisladores percebam a gravidade da ausência de uma 

legislação específica e cumpram seu dever de legislar!      
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5 PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

 

Em paralelo à filiação biológica e à jurídica, demanda igual proteção jurídica o 

vínculo de parentalidade construído apenas a partir do afeto paterno-filial/materno-filial. 

Com foi visto neste estudo, no critério das presunções, o paradigma não é o afeto 

entre os familiares, nem tampouco a origem biológica, mas sim a presunção baseada na 

centralidade do casamento. A presunção de legitimidade dos filhos atende, principalmente, 

aos interesses da instituição da família fundada no casamento. 

A evolução da ciência contribuiu para que a paternidade baseada no casamento, 

antes no centro do sistema, perdesse a sua importância para dar lugar à “verdade 

biológica”, filiação geneticamente comprovada pelo exame de DNA.   

No entanto, a certeza da verdade biológica pode não trazer a certeza da verdadeira 

filiação. 

De acordo com Gérard Cornu, “o direito da filiação não é somente o direito da 

filiação biológica, mas é também o direito da filiação vivida”. 
367

 

Ao tratar do tema, João Baptista Villela assim se pronunciou: 

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

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

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

espontânea. Tanto no registro histórico, como no tendencial, a paternidade reside 

antes no serviço e no amor que na procriação. 
368

 

Assim, João Baptista Villela, em seu texto sobre a Desbiologização da 

Paternidade, de 1979, lançou as bases da compreensão e do desenvolvimento da teoria 

jurídica da socioafetividade. 
369

  

A expressão socioafetividade foi criada pelo Direito brasileiro e utilizada, pela 

primeira vez, em 1992, pelo atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, o jurista Luiz 

Edson Fachin, em seu livro Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. 
370
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A paternidade socioafetiva, sob a noção da posse de estado de filho, não se funda 

no nascimento, mas num ato de vontade, que se sedimenta no terreno da afetividade. 

A filiação socioafetiva independe da realização de registro, bastando a 

consolidação do vínculo afetivo entre as partes, ao longo do tempo, como vai ocorrer nos 

casos de posse do estado de filho. 

De acordo com o Enunciado 519, da V Jornada de Direito Civil, referência 

legislativa art. 1.593 do atual Código Civil: “O reconhecimento judicial do vínculo de 

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

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

patrimoniais”. 
371

   

Na lição de Silvio Rodrigues:  

A posse do estado consiste no desfrute público, por parte de alguém, 

daquela situação peculiar ao filho legítimo, tal o uso do nome familiar, o 

fato de ser tratado como filho pelos pretensos pais, aliado à persuasão 

geral de ser a pessoa, efetivamente, filho legítimo”.
372

   

Como bem explicam José Lamartine e Ferreira Muniz, os elementos que 

compõem a noção de “posse de estado” têm importâncias diferentes, pois o elemento 

nominatio é quase sempre de pouca ou nenhuma utilidade, não sendo um elemento 

decisivo. Os outros dois elementos (tractatio e reputatio), porém, particularmente o 

tractatio, são da maior importância, por permitirem revelar a existência (ou não) de 

vínculo psicológico e social entre o filho e o suposto pai, isto é, de uma relação paterno-

filial existencialmente vivida. 
373

  

Já no Código Civil de 1916, a fim de se evitarem situações de extrema injustiça, a 

doutrina e a jurisprudência já reconheciam a figura da posse do estado de filho, mediante 
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intepretação elástica do art. 349, II
374

, daquele diploma, segundo o qual a filiação poderia 

ser provada, na falta de registro, por “veementes presunções resultantes de fatos já certos”. 

No conceito de “posse de estado” retirado da expressão “veementes presunções de 

fatos já certos”, contida no parágrafo II, do art. 1605 do Código Civil atual, embora o 

preceito se destinasse originariamente a comprovar a filiação biológica não documentada, é 

hoje apontado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, como o conceito gerador da 

filiação socioafetiva. Já em Portugal, tem sempre um valor de indício do vínculo 

biológico.
375

  

Esclarece Milton de Carvalho Filho que o art. 1.605 do atual Código Civil se 

refere a qualquer filiação - biológica, socioafetiva, por reprodução medicamente assistida, 

etc. - , não estabelecendo qualquer espécie de restrição. 
376

  

Mais que reproduzir a norma do art. 349, II, do diploma anterior em seu art. 

1.605, o Código Civil de 2002, passou a preceituar, em seu art. 1.593, que o “parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.  

Conforme nos ensina Orlando Gomes, “possuir um estado é ter de fato título 

correspondente, desfrutar as vantagens a ele ligadas e suportar seus encargos. É passar a 

ser tratado como filho”. 
377

 

Com este mesmo entendimento, é o que explicita o Enunciado Nº 103
378

 do 

Conselho da Justiça Federal: 

O Código Civil reconhece, no artigo 1.593, outras espécies de parentesco 

civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de 

que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente quer das 

técnicas de reprodução assistida heteróloga, relativamente ao pai (ou 
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mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da 

paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.       

Desse modo, a própria lei passa a reconhecer que a consanguinidade concorre 

com outras formas de parentesco, entre as quais certamente se inclui a afetividade.  

Esclarece José Bernardo Ramos Boeira que “a posse e o estado são inseparáveis, 

pois se possuem simultaneamente o estado de pai e o estado de filho”. Assim, o estado 

consiste no gozo dos seus benefícios e no cumprimento dos deveres jurídicos que ele 

comporta. 
379

 

Sobre a análise de como a parentalidade/filiação socioafetivas se configuram, a 

ponto de indicar a existência de uma relação parental/filial, vamos tecer algumas 

considerações: 

Primeira consideração: a posse do estado de filho (a) /estado de pai(mãe)  

Como bem esclarece José Bernardo Ramos Boeira, o estado de pai/mãe e o estado 

de filho (a) são inseparáveis. 

Assim, entendemos que ambos têm que ter a mesma vontade de querer ser 

pai/mãe/filho (a). Caso a vontade estruturante seja diferente, não haverá a posse do estado 

de filho, não caracterizando, portanto, a parentalidade socioafetiva. 

Chamaremos de “vontade estruturante”, a vontade que estrutura tal relação entre 

um homem e uma criança, ou entre uma mulher e uma criança. Portanto, o adulto pode ter 

apenas a intenção de cuidar da criança, sem, contudo, desejar a parentalidade. Para nós, tal 

situação fica bem clara no chamado “filho de criação” e no padrastio e madrastio, em que 

pode não haver interesse parental, existindo apenas a intenção de cuidar.  

Chamaremos de “intenção de cuidar”, o dispêndio de tempo, afeto, atenção, 

enfim, cuidados com a criança, financeira e afetivamente, sem, contudo, desejar a 

parentalidade. 

O “não desejo da parentalidade” pode ocorrer por vários motivos: não querer 

substituir o ascendente biológico, ou desejar apenas dar uma condição melhor de vida 

àquela criança. 

                                                 
379

 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade. Posse de estado de filho: paternidade 

socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 199. p. 61. Citando RÉBORA, Juan Carlos. 

Instituciones de la família. Buenos Aires, 1947, t. 4, p. 128. 



195 

 

 

 

Se o “não desejo da parentalidade” não pudesse ser exercido, todos os padrastos e 

madrastas não poderiam manifestar afeto pelos seus enteados (as), pois, imediatamente, 

seriam tidos como pais e mães socioafetivos. 

Também não seria possível acolher uma criança em casa, dando-lhe afeto e uma 

condição de vida melhor, custeando seus estudos, sem que, no futuro, este ato de 

fraternidade fosse considerado como um ato de parentalidade.  

Nosso Código não traz orientação sobre os deveres e as obrigações dos padrastos 

e das madrastas com relação aos enteados (as), diferentemente do Código Civil argentino 

que deixa claro, por exemplo, que as obrigações alimentares são devidas no curso da união 

e cessam com a sua dissolução.  

Isto é o que preceitua o art. 676, do novo Código Civil argentino, Lei nº 

26.994/2014. 
380

  

Portanto, há necessidade de se perquirir a vontade estruturante da parentalidade, 

pois pode haver entre padrasto/madrasta e seus enteados (as) apenas o vínculo civil de 

afinidade, sem implicações maiores de relações de afeto, conforme preceitua o art. 1595 do 

atual Código Civil.  

Assim, o padrasto/madrasta não declina de sua condição de terceiro, não 

pretendendo assumir a qualidade substituta de pai/mãe, colocando-se apenas como 

expectador de um núcleo familiar contido na relação originária. 
381

 

Vejamos alguns julgados que podem esclarecer estes conceitos: 
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Não desejo estruturante de parentalidade 

O primeiro caso trata de Agravo de Instrumento nº 2250501-18.2015.8.26.0000, 

da Comarca de Monte Aprazível, 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, Relatora Desembargadora Mary Grün, de 23/03/2016
382

. 

Agravo de instrumento – Inventário – VGBL – As razões deste recurso 

não colocam em dúvida que o único beneficiário do VGBL foi criado 

desde os dois meses de idade pela autora da herança – O conjunto 

probatório demonstra que ela contratou essa forma de previdência privada 

para assegurar ao seu “filho de criação” uma garantia – No caso concreto, 

o VGBL tem natureza securitária, não é aplicação financeira – 

Precedentes deste e. TJ – Confirma-se decisão que considerou que o valor 

depositado a título de VGBL não integra a herança – Nega-se provimento 

ao recurso.  

Neste caso analisado, o rapaz era “filho de criação” da falecida, desde os dois 

meses de nascimento, sendo do conhecimento de todos. Portanto, está excluído do 

inventário. A autora da herança, para assegurar ao seu “filho de criação” uma garantia após 

seu falecimento, contratou o plano de previdência privada. As aplicações em fundos de 

previdência privada têm natureza securitária e, portanto, não fazem parte do patrimônio do 

de cujus, não integrando o patrimônio do espólio. Portanto, ao “filho de criação” foi 

assegurado o valor à previdência privada e não o valor da herança.   

O segundo caso trata do Agravo de Instrumento nº 550.786-4/7-00, da Comarca 

de Araraquara, 1ª Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, Relator Desembargador Elliot Akel, de 22/04/2008. 
383

 

Arrolamento – Pretensão à inclusão como herdeiro de “filho de criação” 

do autor da herança – inadmissibilidade – Inexistência da prova de 

registro da filiação, por nascimento ou adoção, sequer havendo identidade 

entre o nome do recorrente e os de seus supostos pais – Recurso 

improvido.  

O “filho de criação” postula o reconhecimento de seu direito à sucessão, com base 

no termo de responsabilidade e guarda de menor. Ocorre que o documento conferia apenas 
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a guarda do então menor ao autor da herança, inexistindo prova de registro da filiação por 

nascimento ou adoção, não havendo, sequer, identidade entre o nome do recorrente e os de 

seus supostos pais. Logo, não há como suprir judicialmente a vontade do falecido. Assim, 

para que uma situação de fato seja considerada como filiação socioafetiva, é necessário que 

esteja efetivamente consolidada, ou seja, que tal estado venha fora de dúvidas.  

O terceiro caso refere-se à Apelação Cível nº 70007016710, da Comarca de Bagé, 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador Rui 

Portanova, de 13/11/2003. 
384

  

Filho de criação. Adoção. Socioafetividade. No que tange à filiação, para 

que uma situação de fato seja considerada como realidade social 

(socioafetividade), é necessário que esteja efetivamente consolidada. A 

posse do estado de filho liga-se à finalidade de trazer para o mundo 

jurídico uma verdade social. Diante do caso concreto, restará ao juiz o 

mister de julgar a ocorrência ou não de posse de estado, revelando quem 

efetivamente são os pais. A apelada fez questão de excluir o apelante de 

sua herança. A condição de “filho de criação” não gera qualquer efeito 

patrimonial nem viabilidade de reconhecimento de adoção de fato. Apelo 

desprovido.  

A mãe do autor faleceu quando este contava com apenas dois anos de idade. 

Após, passou a ser criado por um casal. O pai de criação faleceu quando este tinha oito 

anos de idade. Permaneceu com a mãe de criação até sua maioridade. Pleiteou o 

reconhecimento legal da adoção de fato. 

A mãe de criação fez testamento cerrado deixando todos os seus bens para a sua 

filha biológica, donde se pode concluir que fez questão de excluir o “filho de criação”, 

tendo em vista que a filha, por lei (art. 1.829 do Código Civil), já é herdeira necessária.  

Não se está dizendo que não houve amor nesta relação de criação. Mas, havia um 

amor diferente do “amor filial”. Era mais uma relação de ajuda, de solidariedade humana. 

Além disto, se fosse interesse da falecida adotar o “filho de criação”, o teria feito nos 

longos anos em que durou a criação no seio de sua família.   
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Desejo estruturante de parentalidade presumido no caso de reconhecimento 

voluntário da paternidade 

O primeiro caso refere-se à Apelação Cível nº 70075658062, da Comarca de 

Bagé, 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator 

Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, em 22/11/2017.
385

 

Negatória de paternidade. Registro Civil. Vício de consentimento não-

demonstrado. 1. O ato de reconhecimento de filho é irrevogável (art. 

1.609 do CCB). 2. A anulação do registro, para ser admitida, deve ser 

sobejamente demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico 

(coação, erro, dolo, simulação ou fraude). 3. Se o autor registrou o réu 

como filho, mesmo sabendo da possível inexistência do liame biológico, 

não pode pretender a desconstituição do vínculo, já que presente a 

voluntariedade do ato, tendo se estabelecido inequívoca paternidade 

socioafetiva. Recurso desprovido.   

Não ficou demonstrado nenhum vício do ato jurídico de reconhecimento da 

filiação. 

Além disto, é absolutamente irrelevante, para o desfecho do processo, saber se o 

pai registral quis assumir a paternidade com o propósito altruísta de assegurar para a 

criança uma figura paterna, mesmo sabendo não ser pai, ou se assumiu a paternidade, pois 

ficou feliz com a notícia de que seria o pai. 

O certo é que não existe liame biológico entre o pai registral e o filho. No entanto, 

é certo também que o pai registral quis assumir o vínculo de paternidade, não tendo sido 

induzido a erro.  

Além de não existir qualquer vício de consentimento, ficou clara a posse do 

estado de filho, que é fato jurígeno e justifica que se mantenha hígida a relação jurídica de 

filiação.  

Está claro que o autor somente procurou desconstituir a paternidade depois de 

discutir com a mãe da criança e de ter sido formulado pedido de alimentos para o filho.  
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Foi comprovada a presença de intenso vínculo afetivo, pois a criança o reconhece 

como pai. Portanto, não é aceitável que o pai registral, depois de exercer plenamente a 

função parental, venha buscar a desconstituição do vínculo de paternidade que 

voluntariamente assumiu.  

O segundo caso mostra que a vontade estruturante presumida pelo 

reconhecimento voluntário da paternidade é ato irretratável e irrevogável, e independe da 

existência ou não de parentalidade socioafetiva, sendo esta presumida. Consequentemente, 

só poderá ser desfeito na hipótese de comprovação de vício de consentimento. 

Apelação Cível nº 70070891957, Comarca de Vacaria, 8ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator Desembargador Luiz Felipe Brasil 

Santos, em 24/11/2016. 
386

 

Apelação Cível. Ação anulatória de reconhecimento de paternidade 

impropriamente denominada de ação negatória de paternidade. Alegação 

de dúvida acerca da paternidade biológica e indução em erro. 

Irrevogabilidade e irretratabilidade do reconhecimento voluntário de 

paternidade. Vício de vontade na origem do ato não comprovado. Ônus 

probatório que compete à parte autora. Comprovação de configuração de 

paternidade socioafetiva. Desnecessidade, no caso. 1. A ação negatória de 

paternidade se presta exclusivamente para contestar a presunção pater is 

est, de modo que, se a filiação não surge em decorrência de referida 

presunção, mas de um ato de vontade do autor, cuida-se, em verdade, de 

ação anulatória de reconhecimento de paternidade. 2. O reconhecimento 

voluntário de paternidade – seja ele com ou sem dúvida por parte do 

reconhecente – é ato irrevogável e irretratável, conforme os arts. 1.609 e 

1.610 do Código Civil. Embora seja juridicamente possível o pedido de 

anulação do reconhecimento espontâneo, com fundamento no art. 1.604 

do Código Civil, para tanto é necessária a comprovação de vício de 

vontade na origem do ato. Precedentes do STJ. 3. Não tendo o 

demandante logrado êxito em comprovar a ocorrência de erro ou de 

qualquer outro vício de vontade apto a nulificar o reconhecimento 

espontâneo de paternidade operado, não se desincumbindo a contento do 

ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 373, I, d CPC/15, deve 

prevalecer a irrevogabilidade e irretratabilidade do ato, pois praticado de 

forma livre e consciente. Nesse contexto, é desnecessária qualquer análise 
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acerca da configuração, ou não, de paternidade socioafetiva, uma vez que 

somente se cogita de anular reconhecimento voluntário de paternidade 

quando houver a comprovação de vício de consentimento quanto ao 

reconhecimento operado – o que não ocorre na espécie.      

Importante observar que, quando o homem não genitor, marido ou companheiro 

da mãe, registra a criança em seu nome, com consentimento da mãe biológica, caracteriza-

se a adoção unilateral, prevista no art. 41, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Portanto, fica ainda mais caracterizada a irrevogabilidade da parentalidade. 

Da leitura deste último julgado, podemos concluir que a “vontade estruturante 

presumida pelo reconhecimento da parentalidade” faz presumir a parentalidade 

socioafetiva e o “não desejo estruturante de parentalidade a afasta”.   

Mas, a doutrinadora portuguesa, Susana Almeida, tece algumas críticas e observa 

que, na apreciação de ações anulatórias de registro civil, alguns julgados recentes “têm 

presumido a existência da socioafetividade pela simples manifestação de vontade expressa 

no ato de registro”. E acrescenta que, não se pode tutelar a socioafetividade familiar por 

meio de mero ato de reconhecimento e presunção de uma realidade que deve ser construída 

num conjunto de atos reveladores de convívio, cuidado, educação, respeito e amor. Sugere 

que deve ser prevista, pelo menos, a existência de posse de estado durante um certo 

período de tempo, pois na ausência de tal prova, deverá privilegiar-se a verdade biológica e 

anular-se o registro.
387

 

Cita duas decisões: TJRS, Apelação Cível Nº 70009804642
388

, Relator Alfredo 

Guilherme Englert, Oitava Câmara Cível, de 17/02/2005 e a decisão TJMG, Apelação 

Cível Nº 1.0672.00.029573-9/001
389

, Relator Nilson Reis.   
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Da leitura das duas decisões, verifica-se que, na decisão do TJRS, o fundamento é 

que “o reconhecimento espontâneo no ato registral estabelece uma filiação socioafetiva, 

com os mesmos efeitos da adoção, e, como tal, irrevogável”. O motivo do registro foi a 

coação da genitora que não restou provada e a manutenção da paternidade deve-se ao fato 

de que o apelante já está pagando alimentos à criança e que a ação foi intentada pouco 

menos de um mês após ter sido o apelante condenado ao pagamento de pensão alimentícia 

ao apelado. 

Pareceu-nos que houve tempo sim para o estabelecimento da filiação socioafetiva 

nesse caso. 

Com relação ao julgado do TJMG, o fundamento foi que “a ‘adoção à brasileira’, 

apesar de contrária à lei, vem sendo aceita pela sociedade em razão da preponderância da 

filiação socioafetiva sobre a biológica e do princípio do melhor interesse da criança”. 

A ação de Desconstituição de Assento de Registro Civil por Vício de Coação foi 

ajuizada pela viúva e filhos do pai registral e os herdeiros não conseguiram demonstrar que 

este foi coagido a registrar a criança como sua filha. Houve uma “adoção à brasileira”, pois 

o pai registral sabia que a menor não era sua filha.  O verdadeiro pai biológico não quis 

registrar a criança e, o pai registral, por compaixão, a assumiu.  

No caso acima, entendemos estar correta a decisão, pois o pai registral nutria afeto 

pela criança, embora não se possa saber o tempo decorrido dessa convivência. 

No entanto, é adequada a ponderação da doutrinadora portuguesa, pois a 

valorização excessiva da paternidade socioafetiva, em detrimento da paternidade biológica, 

pode levar a equívocos. 

Citamos, como exemplo de equívoco, o julgado já comentado neste Trabalho, no 

Capítulo 1.3, REsp
390

 Nº 932.692-DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi.  
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Neste caso, a paternidade foi reconhecida em 05/01/2004, o primeiro exame de 

DNA foi realizado em 25/09/2004 e a ação anulatória de registro de nascimento pelo pai 

registral foi proposta em 22/10/2004, totalizando um curto espaço de nove meses entre os 

fatos. 

Em tão curto espaço de tempo, e com ânimo apenas de provar que não era o pai, 

não nos parece correta a decisão de preservar tal paternidade socioafetiva que não se 

desenvolveu.    

Rui Portanova esclarece que a paternidade socioafetiva presuntiva é a ideia de 

que o registro por si só já consolida a paternidade socioafetiva, mesmo que sob o registro 

falso não se tenha desenvolvido uma relação paterno-filial. Com fundamento no melhor 

interesse da criança e do adolescente, nos julgamentos das ações negatórias de paternidade, 

estas são julgadas improcedentes, com a manutenção do registro falso.
391

   

Assim, poderemos concluir que: a “vontade estruturante presumida pelo 

reconhecimento da parentalidade” faz presumir a parentalidade socioafetiva, sendo tal 

presunção iuris tantum, sendo cabível a anulação do registro quando demonstrado vício do 

ato jurídico por erro, dolo, coação, simulação ou fraude. A anulação do registro também 

ocorrerá quando sobejamente demonstrado que a parentalidade socioafetiva não se 

desenvolveu.  

 

5.1 A “ADOÇÃO À BRASILEIRA” 

 

A adoção “à brasileira” não pode ser classificada como uma modalidade do 

instituto da adoção, pois é o registro de filho alheio como próprio, sendo que o 

ordenamento jurídico tipifica este ato como crime. Recebeu esta denominação pela 

doutrina e pela jurisprudência, tendo em vista configurar a paternidade socioafetiva. 
392
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Cuida-se de gesto nobre, embora seja considerado crime, de acordo com o art. 

242, do Código Penal
393

, decorrente da vontade de preencher um espaço afetivo que, de 

outra forma, restaria vago na vida do menor.  

A “adoção à brasileira”, inserida no contexto de filiação socioafetiva, caracteriza-

se pelo reconhecimento voluntário da maternidade/paternidade, fugindo das exigências 

legais pertinentes ao procedimento de adoção. O casal, ou apenas um dos 

cônjuges/companheiros, registra a criança como sua filha, sem as cautelas judicias 

impostas pelo Estado, necessárias à proteção especial que deve recair sobre os interesses 

do menor
394

.     

Importante deixar claro que a invalidade dos atos jurídicos que refletem no estado 

das pessoas não pode ser tratada de igual maneira da que, eventualmente, pode eivar os 

demais atos da vida civil, pois aqueles geram efeitos que não se circunscrevem na esfera 

meramente patrimonial e, consequentemente, de disponibilidade das pessoas. Nesta linha 

de raciocínio, não é viável deixar de reconhecer que a adoção, ainda que à moda brasileira, 

gera para o registrado a posse do estado de filho. 
395

  

De um lado, há de considerar que a adoção à brasileira é reputada pelo 

ordenamento jurídico como ilegal e, até mesmo, criminosa (art. 242 do Código Penal). Por 

outro lado, não se pode ignorar o fato de que este ato gera efeitos decisivos na vida da 

criança adotada, como a futura formação da paternidade socioafetiva. 
396

   

Em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução consiste em só permitir 

que o pai-adotante busque a nulidade do registro de nascimento, quando ainda não tiver 

sido constituído o vínculo de socioafetividade com o adotado.  

Tal entendimento é válido apenas na hipótese de o pai-adotante pretender a 

nulidade do registro. Não se estende, pois, ao filho adotado, a que, segundo entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, assiste o direito de, a qualquer tempo, vindicar 
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judicialmente a nulidade do registro em vista à obtenção do estabelecimento da verdade 

real, ou seja, da parentalidade biológica.   

Como já observado, após o reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal, foi corrigida uma grande injustiça contra os pais socioafetivos, ao se 

determinar a nulidade do registro, apagando-se por completo uma vida de convivência 

parental.  

Motivos que levam pessoas a praticar a adoção à brasileira: desejo de que a 

criança nunca saiba que foi adotada, pois não haverá processo; receio de perderem a 

criança ao proporem a ação, tendo em vista a existência de um cadastro que deve ser 

respeitado, entre outros. 
397

     

No entanto, aquele que registrou que reconheceu como seu filho quem sabia não 

ser seu, não poderá, no futuro, valer-se deste fato para tentar anular o registro, pois o 

registro produz os mesmos efeitos de uma adoção e é, portanto, irrevogável.  

Neste sentido, vêm decidindo os tribunais: 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 0002910-

08.2005.8.19.0038, Relator Desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, Décima 

Sétima Câmara Cível, data do julgamento: 12/11/2008. 
398

 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 700037648, Relator 

Desembargador Antonio Carlos Stangler Pereira, Oitava Câmara Cível, data do julgamento 

06/11/2013. 
399

 

                                                 
397

 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 

(Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos teóricos e práticos. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva jur, 2018. p. 425. 

398
 TJRJ, 17ª Câm. Cív., Ap. Cível 0002910-08.2005.8.19.0038, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme. J. 

12/11/2008. Disponível em: 

<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.0.3.56>.Acesso em 19 

out. 2018. Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO C/C 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ASSENTAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE PELO 

AUTOR. IRRETRATABILIDADE DO ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ADOÇÃO À 

BRASILEIRA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI Nº 8.069/90. FILIAÇÃO 

SÓCIO-AFETIVA QUE SE SOBREPÕE AO VÍNCULO BIOLÓGICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA 

PACÍFICA SOBRE O TEMA.  

399
 TJRS, 8ª Câm. Civ. Ap. Cível 70003476488, Rel. Des. Antonio Carlos Stangler Pereira, j. 6/11/2003. 

Disponível em:  

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70003476488&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&fil
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Não se pode confundir a adoção à brasileira com a adoção intuitu personae. 

Ao tratar do tema, Rolf Madaleno esclarece que “adoção intuitu personae é aquela 

em que os pais dão consentimento para a adoção em relação à determinada pessoa, 

identificada como pessoa certa, ou para um casal específico, estando presentes os demais 

pressupostos para a adoção”. 
400

 

No Recurso Especial Nº 1.172.067/MG, Relator Ministro Massami Yueda, 

Terceira Turma do STJ, julgado em 18 de março de 2010, houve o entendimento de que, 

em observância ao princípio do melhor interesse do menor, a adoção intuitu personae 

prevaleceu sobre o Cadastro de Adotantes. 
401

 

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a observância do cadastro de 

adotante, não é absoluta. Excepciona-se tal regramento, em observância ao princípio do 

melhor interesse do adotante, na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança e o 

pretendente à adoção. 

Importante observar que a criança esteve sob a guarda dos recorrentes, de forma 

ininterrupta, durante os primeiros oito meses de vida, por conta de uma decisão judicial.  

Foi afastado o fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que a 

criança, por contar com menos de um ano de idade, e em atenção à formalidade do 

cadastro, poderia ser afastada do casal adotante.   

Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça gerou polêmica sobre a “adoção à 

brasileira”. 

                                                                                                                                                    
ter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-

8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=7003476488&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq

=&as_q=+#main_res_juris>.Acesso em: 19 out. 2018. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. Se o autor, ao registrar a ré como sua 

filha, sabia que ela não era sua filha biológica, operou-se a denominada “adoção à brasileira”, que é 

irrevogável.   

400
 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8. ed. Rio de Janeiro: Gen., Forense, 2018. p. 676. 

401
 REsp Nº 1172067/MG, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma do STJ, data do julgamento: 

18/03/2010. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=8732687&

num_registro=200900529624&data=20100414&tipo=91&formato=PDF>.Acesso em 20/10/2018. 

Recurso Especial. Aferição da prevalência entre o cadastro de adotantes e a adoção intuitu personae. 

Aplicação do princípio do melhor interesse do menor. Verossímil estabelecimento de vínculo afetivo da 

menor com o casal de adotantes não cadastrados. Permanência da criança durante os primeiros oito meses 

de vida. Tráfico de criança. Não verificação. Fatos que, por si, não denotam a prática de ilícito. Recurso 

Especial provido.   



206 

 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a pouca 

idade da criança e a não consolidação dos vínculos afetivos inviabilizam a flexibilização 

das regras, para permitir a “adoção à brasileira”, em nome do melhor interesse do menor. 

Desta forma, a criança, de um ano, foi recolhida em abrigo, sendo determinada prioridade 

na busca de eventuais parentes que possam pleitear a sua guarda. Também foi determinado 

tratamento prioritário à ação de destituição do poder familiar.  Houve suspeitas de tráfico 

de menores, apontadas pelo Ministério Público. 
402

 

Anota o Ministro Marco Buzzi, relator do Habeas corpus Nº 439885/SP, 

impetrado pelos adotantes, que a situação exige uma solução que não incentive a adoção 

irregular, tendo em vista que a mãe biológica, residente na Bahia, entregou a criança ao 

casal impetrante, domiciliado em São Paulo, que não está inscrito no cadastro de 

pretendentes à adoção e tampouco tem vínculo de parentesco com a criança. 
403

   

 

5.2 RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

 

Para Jorge Fujita,  

“filiação socioafetiva é aquela consistente na relação entre pai e filho, ou 

entre mãe e filho, ou entre pais e filho, em que inexiste liame de ordem 

sanguínea entre eles, havendo, porém, o afeto como elemento 

aglutinador, tal como uma sólida argamassa a uni-los em suas relações, 

quer de ordem pessoal, quer de ordem patrimonial”. 
404

  

                                                 
402

 Recente decisão do STJ gera polêmica sobre “adoção à brasileira”. Disponível em : 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6448/Recente+decis%C3%A3o+do+STJ+gera+pol%C3%AAmica+s

obre+%E2%80%9Cado%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0+brasileira%E2%80%9D>. Acesso em 

20/10/2018.  

403
 HC 439885/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, STJ, data do julgamento: 21/05/2018. 

Habeas Corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de destituição de poder familiar e medida 

protetiva de acolhimento institucional. Entrega irregular do infante pela mãe biológica a terceiro. O 

abrigamento é medida que se impõe, no caso. Ordem denegada. Hipótese: Habeas Corpus tirado contra 

deliberação monocrática exarada por Desembargador relator de agravo de instrumento que indeferiu a 

concessão de efeito suspensivo ao recurso esse, de sua vez, interposto contra decisão proferida pelo Juiz 

de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Foro de Guarulhos que, nos autos da ação de destituição 

do poder familiar fundada no efetivo abandono e indícios de adoção à brasileira, cumulada com aplicação 

de medidas de proteção, promovida pelo Ministério Público Estadual, concedeu a antecipação de tutela 

para determinar o acolhimento (medida de proteção prevista no art.101, VII, do ECA), em favor da 

criança, com a consequente ordem de busca e apreensão e proibiu visitas pelos genitores, ora impetrantes 

e seus familiares sem autorização judicial. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=ACOR&livre=@cdoc=%271724245%27>.Acesso em 

20/10/2018.  
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 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 71. 
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Sobre projetos de leis a respeito da filiação socioafetiva ou parentalidade 

socioafetiva, podemos citar: 

1) Projeto de Lei da Câmara, PL Nº 5.682/2013
405

, de autoria do deputado 

Newton Cardoso (PMDB-MG), que regulamenta o reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, tendo em vista que já vem sendo concedido pela justiça, mas sem previsão 

legal expressa.  

A proposta modifica o art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 

8.069/90) de modo a possibilitar a busca do reconhecimento de vínculo de filiação 

socioafetiva (as alterações estão em itálico): 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível podendo ser exercitado contra os pais, 

biológicos ou socioafetivos, ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 

observado o segredo de Justiça. 

Parágrafo único. O reconhecimento do estado de filiação socioafetiva 

não decorre de mero auxílio econômico ou psicológico.   

Sobre o andamento deste Projeto de Lei: este foi arquivado em 31/01/2015 e 

devolvido à Coordenação de Comissões Permanentes em 20/08/2015.  

2) Projeto de Lei da Câmara, PL Nº 5.041/2016
406

, de autoria do deputado 

Augusto Carvalho (Solidariedade/DF), que altera o artigo 1.596 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 – Código Civil - , para criar a figura do vínculo parental socioafetivo (as 

alterações estão em itálico). 

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, por adoção ou por 

socioafetividade, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação. 

§ 1º A filiação socioafetiva equipara-se, no que couber, à adoção, devendo ser 

regulamentada por legislação específica.    

                                                 
405

 Projeto de Lei nº 5.682/2013. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=561577329D00FEB85BB8

3D2001983AAB.proposicoesWebExterno2?codteor=1094494&filename=PL+5682/2013>. Acesso em 02 

abr. 2017. 

406
 Projeto de Lei da Câmara Nº 5.041/2016. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3179BB123C66BAA44E27E

AF3988C2FD4.proposicoesWebExterno1?codteor=1451153&filename=PL+5041/2016>. Acesso em 14 

out. 2018. 
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Apensados ao PL Nº 5041/2016 estão os seguintes projetos de leis: PL Nº 

5.081/2016 e PL Nº 7.065/2017. 

3) Projeto de Lei Nº 5.081/2016
407

 (apensado ao PL 5.041/2016), de autoria do 

deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), dá nova redação ao art. 27 da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e trata do 

direito ao reconhecimento do estado de filiação, em face dos pais sociaoafetivos.  

O conteúdo deste Projeto de Lei é idêntico ao Projeto de Lei Nº 5.682/2013. 

4) Projeto de Lei Nº 7.065/2017
408

 (apensado ao PL Nº 5.041/2016), de autoria do 

deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB), que modifica o art. 1.593 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (as alterações estão em itálico). 

Art. 1.593. O parentesco é natural, civil ou socioafetivo, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem.  

5) Projeto de Lei do Senado Nº 419/2016
409

, de autoria do senador Lasier Martins 

(PDT/RS), que acrescenta §§ 1º, 2º, e 3º ao art. 1.593 do Código Civil, para vedar a 

filiação socioafetiva em algumas hipóteses de “filhos de criação” e de “enteados” e para 

dispor sobre a sua impugnação pelo filho capaz.  

Art. 1.593... 

§ 1º Não autorizará a formação do vínculo de filiação sociofetiva o fato 

de uma pessoa, por motivos nobres ou afetivos, cuidar de outra tratando-a 

como se fosse filha, se inexistir intenção expressa e inequívoca de 

imprimir efeitos jurídicos de filiação a essa relação mediante declaração 

em instrumento particular com firma reconhecida por autenticidade, em 

instrumento público ou em testamento. 

§ 2º Não se caracterizará a filiação socioafetiva com terceiros se o pai ou 

a mãe registrais mantiverem proximidade afetiva com o filho, ainda que 

por meio do exercício do direito de visita nas hipóteses em que não 

                                                 
407

 Projeto de Lei Nº 5081/2016. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=857423FA576B6879C93760

B1D77FDF80.proposicoesWebExterno1?codteor=1452632&filename=PL+5081/2016>.Acesso em 14 out. 

2018. 

408
Projeto de Lei Nº 7.065/2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=427B3A70110C5A3EC19C3

FAA113DB6A8.proposicoesWebExterno1?codteor=1529649&filename=PL+7065/2017>.Acesso em 14 

out. 2018.  

409
 Projeto de Lei do Senado Nº 419/2016. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3795049&disposition=inline>.Acesso em 14 out. 2018. 
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detiverem a guarda, salvo se presente, ao menos, uma das seguintes 

condições: 

I – consentimento, conjunto do pai e mãe registrais ou, na falta de um 

deles, consentimento do supérstite; 

II – pai e mãe registrais já estiverem falecidos; ou 

III – pedido escrito do filho capaz.  

§ 3º O filho maior pode, a qualquer tempo, impugnar a filiação 

socioafetiva, salvo se o reconhecimento desse vínculo tiver sido fruto de 

sua iniciativa após a maioridade. 

Com relação ao § 3º, entendemos que o filho, não pode, a sua revelia, impugnar a 

filiação socioafetiva, principalmente quando seus pais socioafetivos estiverem mais velhos 

e necessitando de cuidados. Tal possibilidade fere de morte os artigos 229
410

 e 230
411

 da 

Constituição Federal, sendo, portanto inconstitucional o § 3º do Projeto de Lei do Senado 

Nº 419/2016.  

Vamos tecer algumas considerações sobre pontos, que entendemos importantes, 

em relação à parentalidade socioafetiva: 

Primeira consideração: reconhecimento da parentalidade socioafetiva 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 27, exclui as restrições à 

busca do reconhecimento de filiação.  

Nasce, portanto, a possibilidade de se pleitear, em juízo, o reconhecimento do 

vínculo socioafetivo da filiação.  

Neste sentido é o REsp. Nº 1.189.663
412

 – RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 06/09/2011, em que a autora não conseguiu demonstrar a 

                                                 
410

 Art. 229, CF: 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. (Grifos nossos). 

411
 Art. 230, CF: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

(Grifos nossos). 

412
 REsp Nº 1.189.663/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi. Disponível 

em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1189663&b=ACOR&p=true&l=10&i=1>.

Acesso em 15 out. 2018. Ementa. Civil e Processual Civil. Recurso Especial. Família. Reconhecimento 

de Paternidade Socioafetiva. Possibilidade. Demonstração. 1. A paternidade ou maternidade socioafetiva 

é concepção jurisprudencial e doutrinária recente, ainda não abraçada, expressamente, pela legislação 

vigente, mas a qual se aplica, de forma analógica, no que forem pertinentes, as regras orientadoras da 

filiação biológica. 2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do ECA, afasta as restrições à 

busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com a possibilidade de filiação socioafetiva, 

acaba por reorientar, de forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje existentes, para assegurar 
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posse do estado de filho, sendo declarada a inexistência de paternidade e de maternidade 

socioafetivas.   

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que os herdeiros não 

poderão desconstituir a parentalidade socioafetiva com fins argentários.  É o que 

demonstra o Recurso Especial Nº 1.128.539-RN
413

, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015.  

                                                                                                                                                    
ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação socioafetivo trânsito desimpedido de sua 

pretensão. 3. Nessa senda, não se pode olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se 

encontre caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o direito subjetivo de 

pleitear, em juízo, o reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de 

paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento forçado de vínculo biológico. 4. Não demonstrada a 

chamada posse do estado de filho, torna-se inviável a pretensão.   

413
 REsp Nº 1.128.539-RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/08/2015. DJe 26/08/2015. 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200900489997&dt_publicacao=26/08/

201>5. Acesso em 22/09/2015. EMENTA: RECURSO ESPECIAL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – 

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA – FILIAÇÃO 

CONSTESTADA PELOS IRMÃOS – EXAME DE DNA – RESULTADO NEGATIVO – 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. REGISTRO DE NASCIMENTO – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE – PRETENSÃO DE DESCONSTITUÇÃO DE PATERNIDADE PELOS CO-

HERDEIROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA 

FUNDADA EM ERRO OU FRAUDE (ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL) – AFETO COMO 

PARADIGMA DAS RELAÇÕES FAMILIARES – FILIAÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO PROVIDO. Trata-se de medida cautelar 

inominada, proposta com o intuito de se determinar a indisponibilidade dos bens imóveis objeto do 

inventário de Francisco Reinaldo de Moura, tendo em vista a omissão na indicação do autor, como 

herdeiro nos autos do procedimento de arrolamento. Processo extinto, sem o julgamento do mérito, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Provimento mantido em sede de apelação. 1. A alegada ofensa ao 

art. 227, § 6º, da Constituição Federal não merece ser discutida em sede de recurso especial, porquanto o 

exame de ofensa a dispositivo constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, 

conforme dispõe o art. 102, inciso III, “a”, da Constituição. 2. Nos termos do artigo 1.603 do Código 

Civil, “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”.  Assim, o 

estado de filiação se comprova por meio da certidão de nascimento devidamente registrada no Registro 

Civil, a qual, na hipótese em tela, evidencia a legitimidade ativa do recorrente, enquanto herdeiro do pai 

registral, para o ajuizamento da ação anulatória de partilha, assim como da medida cautelar inominada – 

que visa à determinação de indisponibilidade dos bens imóveis. 2.1 A simples divergência entre a 

paternidade declarada no assento de nascimento e a paternidade biológica não autoriza, por si só, a 

anulação do registro, o qual só poderia ser anulado, uma vez comprovado erro ou falsidade em ação 

própria – destinada à desconstituição do registro. 2.2 Jurisprudência e doutrina consagram a possibilidade 

de reconhecimento da socioafetividade como relação de parentesco, tendo a Constituição e o Código Civil 

previsto outras hipóteses de estabelecimento do vínculo parental distintas da vinculação genética. 

Ademais, a filiação socioafetiva, a qual encontra respaldo no artigo 227, § 6º da CF/88, envolve não 

apenas a adoção, mas também “parentescos de outra origem”, de modo a contemplar a socioafetividade. 

2.3 As decisões protegidas pelas instâncias ordinárias, ao desconstituírem o registro de nascimento com 

base, exclusivamente, no exame de DNA, desconsideraram a nova principiologia, bem assim, as regras 

decorrentes da eleição da afetividade como paradigma a nortear as relações familiares. 3. Recurso 

especial conhecido em parte e, na extensão provido, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do 

recorrente e em consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem. (Recurso Especial Nº 

1.128.539-RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/08/2015, DJe 26/08/2015).     



211 

 

 

 

A maioria dos doutrinadores rechaça a possibilidade de exclusão da paternidade 

socioafetiva em favor da biológica, quando a intenção do filho biológico é apenas o 

patrimônio do pai biológico. 

Porém, como fica a verdadeira história desta pessoa? O direito ao patrimônio de 

um pai ausente não deverá prevalecer tendo em vista o abandono afetivo e a paternidade 

irresponsável deste pai biológico? Não poderia haver a convivência de ambas as 

paternidades, ou seja, a biológica e a socioafetiva? Após o reconhecimento pelo Supremo  

Tribunal Federal da multiparentalidade, não temos mais dúvidas de que esta seria a melhor 

solução.  

Segunda consideração: a parentalidade socioafetiva não afasta o reconhecimento 

da parentalidade biológica com todos os efeitos jurídicos, inclusive patrimoniais 

Interessante acórdão, REsp Nº 1.274.240-SC
414

 (2011/0204523-7), Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2013, deixa claro que a paternidade 

socioafetiva não afasta o direito ao reconhecimento do vínculo biológico. 

                                                 
414

 REsp Nº 1.274.240-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma julgado em 08/10/2013. Disponível 

em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102045237&dt_publicacao=15/1

0/2013>. Acesso em 04 jun. 2017. EMENTA. FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA. VÍNCULO 

BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IDENTIDADE GENÉTICA. 

ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.593; 1.604 e 

1.609 do Código Civil; ART. 48 do ECA; e do ART 1º da Lei 8.560/92. 1. Ação de petição de herança, 

ajuizada em 07.03.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 25.08.2011. 2. Discussão relativa à 

possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai registrário impedir o reconhecimento da paternidade 

biológica. 3. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu reconhecimento jurídico decorrente da 

relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais 

criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à 

relação pai-filho. 4. A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como 

principal fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos filhos face às 

pretensões negatórias de paternidade, quando é inequívoco (i) o conhecimento da verdade biológica 

pelos pais que assim o declararam no registro de nascimento e (ii) a existência de uma relação de afeto, 

cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos. 5. Se é o próprio filho 

quem busca o reconhecimento do vínculo biológico com outrem, porque durante toda a sua vida foi 

induzido a acreditar em uma verdade que lhe foi imposta por aqueles que o registraram, não é razoável 

que se lhe imponha a prevalência da paternidade socioafetiva, a fim de impedir sua pretensão. 6. O 

reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que 

pode ser exercitado, portanto, sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. 7. A 

paternidade traz em seu bojo diversas responsabilidades, sejam de ordem moral ou patrimonial, devendo 

ser assegurados os direitos sucessórios decorrentes da comprovação do estado de filiação. 8. Todos os 

filhos são iguais, não sendo admitida qualquer distinção entre eles, sendo desinfluente a existência, ou 

não, de qualquer contribuição para a formação do patrimônio familiar. 9. Recurso especial desprovido.  
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 Na ação de investigação de paternidade, a filha, que foi registrada pelo marido de 

sua mãe, pretendia o reconhecimento da paternidade biológica, a alteração de seu nome e 

sua inclusão, como herdeira universal, no inventário do pai biológico. 

 Em primeiro grau, o magistrado declarou a paternidade, com fundamento no 

exame positivo de DNA, e determinou a retificação do registro de nascimento. Além disso, 

declarou a autora legítima herdeira necessária do pai biológico, fazendo jus, portanto, à sua 

parte na herança, no mesmo percentual dos demais filhos. 

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença. 

 No recurso especial ao STJ, a família do pai biológico voltou a sustentar a 

prevalência do vínculo socioafetivo em relação ao biológico, para declaração da 

paternidade com todas suas consequências registrais e patrimoniais. 

 Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi mencionou que a prevalência da 

paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como principal fundamento o 

interesse do próprio menor, isto é, garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias 

de paternidade. Entretanto, a Ministra firmou que a paternidade socioafetiva não pode ser 

imposta contra a pretensão de um filho, quando é ele próprio quem busca o 

reconhecimento do vínculo biológico. 

Embora tenha a recorrida usufruído de uma relação socioafetiva com seu pai 

registrário, nada lhe retira o direito, em havendo sua insurgência, ao tomar conhecimento 

de sua real história, de ter acesso à verdade biológica que lhe foi usurpada, desde o 

nascimento até a idade madura, disse a Relatora.  

Neste caso, acertada a decisão que declarou a autora legítima herdeira necessária 

do pai biológico, fazendo jus à parte na herança no mesmo percentual dos demais filhos. 

No entanto, injusta é a retificação do registro de nascimento, retirando o pai socioafetivo, 

que teve real importância em sua criação. 

Este é um exemplo típico de que a multiparentalidade pode minimizar as 

injustiças.      

Noutro sentido foi a Apelação Cível Nº 70031164676
415

, de 17/09/2009, Rel. Des. 

Rui Portanova, em que a sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido em razão da 

                                                 

415
 TJRS, Apelação Cível, Nº 70031164676, Rel. Des. Rui Portanova, J. 17/09/2009. Disponível em: 

<www.tjrs.jus.br/site/jurisprudencia/pesquisa_jurisprudencia/>.Acesso em 19 fev. 2017. EMENTA. 
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paternidade socioafetiva dos pais registrais e também porque o objetivo da demanda era 

conceder direitos sucessórios em relação ao pai biológico. 

Os apelantes expressaram que não queriam desconstituir a paternidade 

socioafetiva, e não havia pretensão de anulação do registro civil. A intenção era o 

reconhecimento judicial da paternidade biológica, em concomitância com a paternidade 

socioafetiva (registral). 

Ao final, foi dado provimento à apelação para tão somente reconhecer a 

paternidade biológica, averbando-se à margem do Registro de Nascimento, sem, contudo, 

tal reconhecimento gerar direito hereditário, nem alteração de nome. 

Concluiu-se que a paternidade biológica pode muito bem ser reconhecida e o pai 

biológico poderá se valer do instrumento adequado previsto no ordenamento para 

contemplar seu filho com seus bens.  

Neste julgado, não foi possível o reconhecimento da paternidade biológica com 

todos os seus efeitos, em concomitância com a paternidade socioafetiva (registral).  

Importante deixar claro que não havia lide. Pai e filho biológico buscaram a 

justiça a fim de que o filho biológico tornasse seu herdeiro necessário, no entanto, não 

achavam justa a desconstituição da paternidade socioafetiva dos pais registrais já falecidos.  

Este é mais um caso em que a multiparentalidade traria a justiça com fundamento 

no que foi a realidade dessas pessoas.   

                                                                                                                                                    
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONCORDÂNCIA DO PAI 

E FILHO BIOLÓGICOS EM MANTER O REGISTRO QUE ESPELHA A PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA. PEDIDO QUE SE RESTRINGE AO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE 

BIOLÓGICA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE 

CONFLITO DE INTERESSES. Comprovada a paternidade biológica após 40 anos do nascimento do 

filho e inexistindo interesse de anular ou retificar o atual registro de nascimento, cabível tão somente o 

reconhecimento da paternidade biológica, sem a concessão de direito hereditário ou retificação de nome. 

É que, se certa a paternidade biológica, o seu reconhecimento, sem a concessão dos demais direitos 

decorrentes do vínculo parental e inexistindo prejuízo e resistência de quem quer que seja, não viola o 

ordenamento jurídico. Ao contrário. Em casos como esse, negar o reconhecimento da verdade biológica 

chega a ser uma forma de restrição dos direitos da personalidade do indivíduo, cujo rol não é exaustivo 

(artigo 11 e seguintes do Código Civil). Caso em que tão somente se reconhece a paternidade biológica, 

sem a concessão de qualquer outro efeito jurídico. O reconhecimento pode ser averbado no registro de 

nascimento. Considerando a ausência de lide e a verdadeira inexistência de partes, tal qual os 

procedimentos de jurisdição voluntária, não cabe a fixação de honorários advocatícios. São devidas as 

custas. (TJRS, Apelação Cível Nº 70031164676, Rel. Des. Rui Portanova, Oitava Câmara Cível, j. 

17/09/2009). 
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Interessante acórdão de relatoria da Ministra Nancy Andrighi trata exatamente 

sobre a posição do Superior Tribunal de Justiça com relação ao filho socioafetivo que vai 

buscar a paternidade biológica. Assim, presente o dissenso, prevalecerá o direito do filho 

ao reconhecimento do vínculo biológico. REsp
416

 N° 833.712-RS (2006/0070609-4), 

julgado em 17/05/2007, que restabeleceu a sentença de procedência do pedido declaratório 

de maternidade e paternidade.  

A controvérsia foi saber qual paternidade e maternidade deveriam prevalecer: a 

socioafetiva ou a biológica, quando a recorrente já contava com 50 anos de idade?  

A situação foi deslindada por meio do brilhante voto da Ministra Nancy Andrighi, 

onde reconheceu que, apesar da existência da paternidade e da maternidade socioafetiva, 

esta se deu sob um “arranjo” ao ser a investigante enviada aos pais registrais para que não 

fosse maculada a imagem de “bom moço” do investigado, pertencente à família de relevo 

na sociedade local, tenho sido a investigada, empregada da casa dos pais dele, por sua vez, 

acuada e obrigada a entregar a filha. 

                                                 

416
 REsp N° 833712/RS, julgado em 17 maio 2007. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3047854&

num_registro=200600706094&data=20070604&tipo=5&formato=PDF>.Acesso em 20 out. 2018. 
EMENTA. Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade e maternidade. 

Vínculo biológico. Vínculo Sócio-afetivo. Peculiaridades. - A “adoção à brasileira”, inserida no contexto 

de filiação sócio-afetiva, caracteriza-se pelo reconhecimento voluntário da maternidade/paternidade, na 

qual, fugindo das exigências legais pertinentes ao procedimento de adoção, o casal (ou apenas um dos 

cônjuges/companheiros) simplesmente registra a criança como sua filha, sem as cautelas judiciais 

impostas pelo Estado, necessárias à proteção especial que deve recair sobre os interesses do menor. - O 

reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que 

pode ser exercido sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus herdeiros. - O princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1°, inc. III, da CF/88, como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o direito à identidade biológica e pessoal. - Caracteriza 

violação a princípio da dignidade da pessoa humana cercear o direito de conhecimento da origem 

genética, respeitando-se, por conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica. - 

A investigante não pode ser penalizada pela conduta irrefletida dos pais biológicos, tampouco pela 

omissão dos pais registrais, apenas sanada, na hipótese, quando aquela já contava com 50 anos de idade. 

Não se pode, portanto, corroborar a ilicitude perpetrada, tanto pelos pais que registraram a investigante, 

como pelos pais que a conceberam e não quiseram ou não puderam dar-lhe o alento e o amparo 

decorrentes dos laços de sangue conjugados aos de afeto. - Dessa forma, conquanto tenha a investigante 

sido acolhida em lar “adotivo” e usufruído de uma relação sócio-afetiva, nada lhe retira o direito, em 

havendo sua insurgência ao tomar conhecimento de sua real história, de ter acesso à sua verdade biológica 

que lhe foi usurpada, desde o nascimento até a idade madura. Presente o dissenso, portanto, prevalecerá o 

direito ao reconhecimento do vínculo biológico. - Nas questões em que presente a dissociação entre os 

vínculos familiares biológico e sócio-afetivo, nas quais seja o Poder Judiciário chamado a se posicionar, 

deve o julgador, ao decidir, atentar de forma acurada para as peculiaridades do processo, cujos 

desdobramentos devem pautar as decisões.  Recurso especial provido. (Recurso Especial Nº 833.712-RS, 

Relatora Min. Nancy Andrighi, j. 17/05/2007).  
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Como à época não era possível a convivência das duas parentalidades, houve a 

justiça do reconhecimento da paternidade e da maternidade biológicas e a injustiça da 

desconstituição da paternidade e da maternidade socioafetivas. O ideal seria a 

multiparentalidade pelo reconhecimento da paternidade e da maternidade biológicas e a 

manutenção da paternidade e da maternidade socioafetivas. 

Terceira consideração: posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça 

Com fundamento na pesquisa de Simone Tassinari Cardoso, verificamos que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que se privilegiou o vínculo biológico, 

verificou-se que as ações foram manejadas pelos próprios filhos. 

Em sentido contrário, quando as ações foram manejadas pelo pai, ou por outro 

parente com interesse (irmãos), no interesse de ser declarado prevalente o vínculo 

biológico, não houve sucesso.  

A autora utilizou-se da metodologia da análise de discurso quanto às decisões do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre 

a socioafetividade e a análise estatística das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 
417

 

Rui Portanova chegou às mesmas conclusões. 

Observou que, na negatória de paternidade, as decisões afirmam que é relevante o 

direito personalíssimo da criança de conhecer seu verdadeiro estado de filiação para 

justificar a desconstituição do registro na negatória. 

No entanto, quando se trata da ação anulatória, apesar de se tratar do mesmo 

direito personalíssimo, torna-se irrelevante o mesmo argumento. 

O que o autor, ao final, defende é que “só a efetiva e concreta existência da 

paternidade socioafetiva é capaz de gerar efeitos para além da consanguinidade e também 

do registro”. 
418

 

 

                                                 
417

 CARDOSO, Simone Tassinari. Notas sobre parentalidade biológica e socioafetiva: do direito civil 

moderno ao contemporâneo. Trabalho aprovado e apresentado no II Congresso Brasileiro de Direito 

Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL em 2014. p. 22-25. Disponível em: 

<civilista.com/wp-content/uploads/2016/07/Cardoso-civilista.com-a.5n.2.2016.pdf. Acesso em 11 jun. 

2017.  
418

 PORTANOVA, Rui. Ações de filiação e paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2016. p. 170-172. 
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Quarta consideração: socioafetividade versus alienação parental 

O rumoroso caso do menino Sean Goldman, que dos nove anos de vida, cinco 

viveu à espera de a Justiça decidir o seu endereço, foi um caso de conflito entre a 

paternidade biológica e a paternidade socioafetiva desenvolvida pelo padrasto.  

Em 16 de junho de 2004, a mãe de Sean, Bruna Bianchi, brasileira, com 

autorização do pai de Sean, embarcou nos Estados Unidos, onde morava com seu marido 

David Goldman, com o menino para uma visita de duas semanas aos seus pais no Rio de 

Janeiro.  

Ao chegar ao Brasil, pediu o divórcio ao marido David Goldman e a guarda 

definitiva do filho. 

O pai recusou-se a dar a guarda do menino à mãe e abriu um processo contra ela 

na Suprema Corte do Estado de Nova Jérsei, onde ela foi condenada por subtração infantil. 

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a mãe conseguiu a guarda definitiva do menino e o 

divórcio unilateral do pai. 

 Após o divórcio, a mãe se casou com o advogado João Paulo Lins e Silva com 

quem teve uma filha Chiara Lins e Silva. 

Bruna, mãe de Sean, morreu de complicações de parto, logo após o nascimento da 

filha. O padrasto, João Paulo, entrou com ação declaratória de paternidade socioafetiva, 

posse e guarda do menor, na 2ª Vara de Família do Rio de Janeiro. 

A 2ª Vara reconheceu a paternidade socioafetiva. 

Suscitado no Superior Tribunal de Justiça o conflito de competência da Justiça 

Federal e a 2ª Vara de Família do Rio de Janeiro. 

Decisão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência 

da Justiça Federal no caso e a decisão que reconheceu a paternidade socioafetiva de Lins e 

Silva ficou sem efeito. 

Finalmente, em 24 de dezembro de 2009, Sean foi encaminhado ao Consulado dos 

Estados Unidos e embarcou para os Estados Unidos com o pai David Goldman, tendo 
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prevalecido, portanto, a paternidade biológica sobre a paternidade socioafetiva do 

padrasto.
419

 

Agora, com 18 anos de idade, Sean mora nos Estados Unidos com o pai, cursa 

Administração e disse ter sido vítima de alienação parental por parte da família 

brasileira.
420

  

 

5.2.1 Reconhecimento extrajudicial 

 

Inicialmente, há pouco tempo, o reconhecimento da parentalidade socioafetiva 

somente poderia ser efetivado pela intervenção do Poder Judiciário, com o ingresso de uma 

ação judicial. 

 Posteriormente, alguns Tribunais de Justiça já regulamentavam o reconhecimento 

espontâneo da paternidade socioafetiva, diretamente, perante o Registro Civil de Pessoas 

Naturais, independentemente de declaração judicial. 

O fundamento era a igualdade entre as filiações biológicas e socioafetivas e que as 

normas consubstanciadas nos Provimentos nº 12/2010 
421

, 16/2012
422

 e 26/2012 (Projeto 

Pai Presente)
423

, do Conselho Nacional de Justiça, as quais, visavam facilitar o 

reconhecimento voluntário de paternidade biológica e deveriam ser aplicáveis, no que 

fossem compatíveis, ao reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva.    

                                                 
419

 SCHIAVON, Fabiana. O longo caminho judicial de Sean até os EUA. Disponível em< 

http://www.conjur.com.br/2009-dez-24/longo-caminho-judicial-levou-sean-volta-eua?...> Acesso em 02 

jun. 2017. 

420
 Nos EUA, Sean Goldman faz 18 e diz ter rompido com a avó brasileira. Disponível: 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/nos-eua-sean-goldman-faz-18-e-diz-ter-rompido-com-

a-avo-brasileira.shtml>.Acesso em 15 out. 2018.   
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 Provimento Nº 12, do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 

<www.cnj.jus.br/images/stories/docs_corregedoria/provimento_n_12.pdf>. Acesso em 30 jun. 2017.  
422

 Provimento Nº 16, do conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

<www.cnj.jus.br/imagens/Provimento_N16.pdf>. Acesso em 30 jun. 2017.  
423
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O primeiro provimento foi o do Estado de Pernambuco, Provimento N° 

009/2013
424

, de 02 de dezembro de 2013, Desembargador Jones Figueirêdo Alves. 

De acordo com o Provimento Nº 009/2013, para que ocorra o reconhecimento 

extrajudicial da parentalidade socioafetiva, é necessário que sejam cumpridos alguns 

requisitos, que classificamos como importantes: 

A pessoa a ser reconhecida deverá estar registrada sem paternidade estabelecida 

(art. 1º); o interessado em fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva deverá 

apresentar documento de identificação com foto, certidão de nascimento da pessoa a ser 

reconhecida em original ou cópia (art. 2º); o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 

deverá fazer minuciosa verificação da identidade da pessoa interessada (§ 1º, art. 2º); o 

Oficial deverá colher a assinatura da genitora da pessoa a ser reconhecida, caso esta seja 

menor (§ 3º, art. 2º). 

Além disso, caso a pessoa a ser reconhecida seja maior, o reconhecimento 

dependerá da anuência escrita do mesmo (§ 4º, art. 2º); a coleta da anuência, tanto da 

genitora, quanto do filho maior, deverá ser feita pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais (§ 5º, art. 2º); na falta da mãe do menor, ou impossibilidade de manifestação 

válida desta, ou do filho maior, o caso será apresentado ao Juiz competente (§ 6º, art. 2º); o 

reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz dependerá de assistência de seus 

pais, tutor ou curador (§ 7º, art. 2º). 

Finalmente, o reconhecimento da paternidade socioafetiva apenas poderá ser 

requerido perante o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais no qual o filho se 

encontre registrado (art. 3º); sempre que houver suspeita de fraude, falsidade ou má-fé, o 

Oficial de Registro de Pessoas Naturais não praticará o ato pretendido e submeterá o caso 

ao magistrado, comunicando, por escrito, os motivos da suspeita (art. 4º); efetuado o 

reconhecimento de filho socioafetivo, o Oficial da serventia em que se encontra lavrado o 

assento de nascimento, procederá à averbação da paternidade, independentemente de 

manifestação do Ministério Público, ou de decisão judicial (art. 5º); a sistemática do 

presente Provimento não poderá ser utilizada se já pleiteado em juízo o reconhecimento da 

paternidade (art. 6º); o reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva não 

obstaculiza a discussão judicial sobre a verdade biológica (art. 7º). 

                                                 
424

 Provimento Nº 009/2013, do TJPE. Disponível em: 

<www.tjpe.jus.br/documents/10180/149195/PROVIMENTO+09-2013.doc+02.12.2013.pdf/a1415bce-

2b42-4ca1-8529-9d4540dbc9db>. Acesso em 02 jul. 2017.  
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Na sequência, com conteúdos semelhantes, ocorreram os seguintes Provimentos: 

Provimento Nº 15/2013
425

, do Tribunal de Justiça do Ceará; Provimento Nº 21/2013
426

, do 

Tribunal de Justiça do Maranhão; Provimento Nº 11/2014
427

, do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina; Provimento Nº 235/2014
428

, do Tribunal de Justiça do Amazonas; o 

Provimento Nº 36/2014
429

, do Tribunal de Justiça de São Paulo; Provimento Nº 

264/2016
430

, do Tribunal de Justiça do Paraná e Provimento Nº 149/2017
431

, do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso do Sul.   

Anota José Fernando Simão que, o Provimento Nº 36/2014, do Tribunal de Justiça 

de São Paulo tratou do apadrinhamento afetivo e do apadrinhamento financeiro. Quanto à 

socioafetividade, a única regra que existe trata do procedimento judicial que correrá na 

Vara da Infância e da Juventude. 
432

 

Como bem explica José Fernando Simão, não se reconhece a parentalidade 

socioafetiva nos casos em que não há afeto ou convívio. Em havendo afeto e convívio, 

poderia a criança ou adolescente, que já tenha um pai e uma mãe em sua certidão de 

nascimento, ser reconhecida extrajudicialmente por seu pai ou sua mãe socioafetivos pela 

via extrajudicial?  

Entendemos que, em princípio, a resposta é não. No entanto, concordamos com 

José Fernando Simão que a resposta será sim, desde que ouvidos os genitores registrais 
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biológicos e desde que eles concordem com o reconhecimento. Em caso de oposição, 

somente restará a via judicial. 

Caso seja reconhecida, judicialmente, a parentalidade socioafetiva, estará 

consolidada a multiparentalidade com todos os seus efeitos jurídicos. 
433

    

O Provimento 63, de 14 de novembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)
434

, instituiu modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a 

serem adotadas pelos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais e dispôs sobre o 

reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e da maternidade socioafetiva em 

cartório e sobre o registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão dos filhos 

havidos por reprodução assistida.   

Com relação ao reconhecimento voluntário extrajudicial da parentalidade 

socioafetiva, o Provimento 63/2017 do CNJ traz, na Seção II, os requisitos: o 

reconhecimento será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial, nas 

hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação (§ 1º, art. 10); o requerente deve ser 

maior de 18 anos, independentemente do estado civil (§ 2º, art. 10); o requerente não 

poderá ser irmão, nem ascendente do filho a ser reconhecido (§ 3º, art. 10); o requerente 

deve ser pelo menos dezesseis anos mais velho que o suposto filho 

Além disso, o registrador deverá colher a assinatura do pai e da mãe do 

reconhecido, caso este seja menor (§ 3º, art. 10); sendo o filho maior de doze anos, o 

reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento 

(§ 4º, art. 10); o requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de processo 

judicial em que se discuta a suposta filiação (parágrafo único, art. 13).   

O Provimento 63/2017, do Conselho Nacional de Justiça, foi fruto de um Pedido 

de Providências do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família) Nº 0002653-

77.2015.2.00.0000, com vistas à regulamentação e à unificação nacional de registro civil 

de parentalidade socioafetiva perante os Oficiais de Registro Civil do Brasil.
435

  

Passamos a elencar alguns questionamentos sobre o Provimento 63/2017. 
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O Provimento 63/2017 permite o reconhecimento da multiparentalidade de forma 

extrajudicial?  

Ricardo Calderón
436

 entende que uma das questões que ainda demandam uma 

maior reflexão de toda a comunidade jurídica é a efetiva extensão deste Provimento. Uma 

delas é a abertura da discussão sobre a possibilidade, ou não, do reconhecimento da 

multiparentalidade diretamente nos ofícios de registro civil, a partir do artigo 14 do 

Provimento 63/2017: 

Art. 14. “O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente 

poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e de 

duas mães no campo FILIAÇÃO no assento de nascimento”. 

Anota Márcia Fidelis que o reconhecimento foi restrito a dois pais ou, a duas 

mães. Isto é, um filho com filiação biológica completa (pai e mãe genitores), somente 

poderá ser reconhecido como filho unilateralmente, completando dois pais ou duas mães, 

dependendo se o reconhecimento foi feito por pai ou mãe, respectivamente. 
437

 

De acordo com Zeno Veloso:  

Precisamos observar o art. 14 onde consta a expressão “mais de dois”, 

que significa três ou quatro, mas inclui o dois. Logo, no meu 

entendimento, o que este Provimento não quer é uma multiparentalidade 

excessiva, de três ou quatro pais, mas está admitindo que haja sim dois 

pais ou duas mães. Após uma análise sistemática do próprio Provimento 

63, observamos que ele exige no ato do reconhecimento da paternidade 

sociaofetiva as assinaturas do pai e da mãe do reconhecido (art. 11, 3º), 

logo está francamente admitindo a multiparentalidade.
438

  

Em nota, a ARPEN (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), 

esclarece que o art. 14 do Provimento Nº 63/2017 não permite que o reconhecimento da 
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parentalidade socioafetiva implique o registro de mais de dois pais e de duas mães, sendo 

permitido quatro no total. Além disto, não será possível o registro de três pais e uma mãe e, 

tampouco, um pai e três mães. 
439

 

Importante salientar que tal restrição é imposta para fins de reconhecimento 

extrajudicial da parentalidade socioafetiva, não sendo aplicada tal regra para o 

reconhecimento no âmbito judicial.  

Assim, para que as pessoas que já possuam pai e mãe registral, tenham o 

reconhecimento de um pai e de uma mãe socioafetivos, formando a multiparentalidade, o 

registrador civil deverá realizar dois atos, um para o pai socioafetivo e outro para a mãe 

socioafetiva. 
440

  

Observamos que o Provimento 63/2017 do CNJ não elencou como requisito para 

o reconhecimento da parentalidade socioafetiva a ausência de parentalidade estabelecida, 

que está contida no art. 1º do Provimento Nº 009/2013, primeiro provimento sobre o 

assunto do Estado de Pernambuco, isto é, “a pessoa a ser reconhecida deverá estar 

registrada sem paternidade estabelecida (art. 1º)”. 

Além disto, em seus “Considerandos”, ressalta o fato de que a paternidade 

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

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

próprios – RE n. 898.060/SC. 

Desta forma, a intenção do Provimento 63/2017 é, também, o reconhecimento da 

multiparentalidade. 

Na via judicial, as várias situações sociais e seus efeitos jurídicos exigem que o 

Poder Judiciário se adeque à realidade fática experimentada pelas famílias. É o caso de 

uma decisão inédita da Justiça brasileira que permitiu a uma criança, nascida na Bahia, ser 

registrada com o nome de três mães. Além da mãe biológica, constará, no documento da 

criança, os nomes das mães adotivas, que têm um relacionamento homoafetivo. 
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O casal de lésbicas iniciou o processo de adoção em 2012, quando a criança já 

morava com as duas, havia mais de um ano, tendo sido entregue pela mãe biológica com 

três meses de vida por não ter como criá-la. 

Apesar do desfecho pacífico, o processo teve alguns momentos tensos. 

O argumento da multiparentalidade foi aceito pelas partes e pelo Ministério 

Público Estadual. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista (BA)  

determinou, após acordo entre as partes, que a guarda da criança ficará com o casal, sendo 

que a mãe biológica poderá visitá-la regularmente.
441

 

No futuro, esta criança poderá buscar seu pai biológico e, assim, poderão constar 

de sua certidão de nascimento três mães e um pai.  

Neste caso, verificou-se que a adoção não impediu o reconhecimento da 

multiparentalidade.    

Deixamos aqui uma reflexão: de acordo com o § 3º do art. 11, do Provimento Nº 

63/2017, há a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade extrajudicial. Assim, 

o registrador colherá a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. 

No entanto, caso o reconhecido seja maior, o Provimento nada diz sobre a 

manifestação dos pais. Logo, um filho, maior de 18 anos, poderá ser reconhecido como 

filho socioafetivo por outra pessoa, sem que seus genitores possam se manifestar sobre o 

assunto. Não nos parece correta, neste caso, a via extrajudicial, por ausência do 

contraditório e da ampla defesa.  

Outra reflexão se refere à vedação da multiparentalidade excessiva, ou seja, mais 

de quatro pessoas, entre pais e mães. Mostramos nossa preocupação com esta situação na 

Introdução deste trabalho. Somos totalmente favoráveis ao limite máximo de quatro 

genitores. Assim, desde que não excede o número quatro, seria possível a existência de: 

três mães e um pai, dois pais e duas mães, duas mães, dois pais, dois pais e uma mãe... 

Com relação à preocupação de que, com o reconhecimento em Cartório, a 

insegurança jurídica aumentaria e que daria azo a situações ilícitas, conforme a Questão 1, 

deste Capítulo, constante da Introdução deste estudo, entendemos que, sopesando os prós e 
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os contras, do reconhecimento da parentalidade socioafetiva de forma extrajudicial, o saldo 

é positivo, trazendo mais benefícios do que malefícios.   

Além disso, o reconhecimento voluntário, perante o Registro Civil, do pai 

biológico, não necessita da apresentação do exame de DNA. No entanto, para o 

reconhecimento de pai socioafetivo, deverão ser observados: se o referido pedido não 

constitui fraude ao cadastro de pretendentes à adoção e não seja constatada a ocorrência de 

má-fé, ou qualquer das situações previstas nos arts. 237
442

 e 238
443

 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, tudo conforme o art. 4º, inciso II do Provimento Nº 36/2014 do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo.    

Há também que se ponderar, que após a decisão do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a igualdade das filiações biológica e socioafetiva, não podem ser admitidos 

tratamentos desiguais quando do seu reconhecimento.  

Importante esclarecer que, embora o Cartório, na pessoa do registrador, não possa 

proceder ao registro, se houver suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 

simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho (art. 12), tal análise 

da situação pelo tabelião ficará muito aquém daquela realizada pelo magistrado nas ações 

judiciais que versem sobre a parentalidade socioafetiva.    

O reconhecimento da parentalidade socioafetiva enfraquece o Cadastro Nacional 

de adoção? 

De acordo com a oficiala de registro civil, Márcia Fidélis Lima, a parentalidade 

socioafetiva é uma situação fática, logo, prescinde de ser constituída, tal como entendeu o 

Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral Nº 622. Basta que seja formalizada. 

Com relação ao processo de adoção, o vínculo de parentesco será constituído a 

partir da sentença, após a análise de vários profissionais do Direito e de outras áreas. 
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No entanto, Márcia Fidélis Lima entende que os processos de adoção, que eram 

usados para a adoção unilateral, tenderão a diminuir, pois eram erroneamente utilizados 

para o reconhecimento de um vínculo já existente. 
444

        

O Provimento 63/2017 do CNJ poderá desvirtuar o conceito de socioafetividade? 

Em interessante artigo sobre o assunto, Laira Carone Rachid Domith e Ana 

Cristina Kock Torres de Assis afirmam que “existe risco de que o conceito de 

socioafetividade seja maculado caso seja levado a termo o reconhecimento voluntário 

extrajudicial da parentalidade fundada neste elemento, em casos de inobservância de seus 

requisitos”. 
445

 

Alertam que o Provimento 63/2017 do CNJ autorizou o registro em Cartório da 

parentalidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade, englobando, portanto, o recém-

nascido (art. 10, caput).  Além disto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do 

Provimento Nº 36/2014, no art. 4º, II deixava claro que o pedido de reconhecimento de 

parentalidade socioafetiva, em relação a crianças menores de dois anos de idade, deveria 

cumprir o procedimento previsto para a adoção, de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Como o Provimento 63/2017 do CNJ não estabelece prazo mínimo para que pai 

mãe e filho socioafetivos realmente constituam este vínculo parental, há o receio de que o 

conceito de socioafetividade possa acabar se banalizando.   

Finalizam alertando que, no caso de recém-nascido, em que ainda não se 

constituiu a filiação socioafetiva, caso os pretendentes consigam o reconhecimento de filho 

alheio como próprio, estarão incidindo na prática de “adoção à brasileira”, que se 

caracteriza como crime contra o estado de filiação, previsto no art. 242 do Código Penal.       

Em síntese, entendemos que o registro deverá transpor para o papel uma realidade 

que já exista, devendo os demais casos ser remetidos ao judiciário, para que o magistrado 
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analise todas as circunstâncias, sob a supervisão do Ministério Público e com o apoio 

técnico dos setores de assistência social e de psicologia.   

 

5.2.2 Reconhecimento “post mortem” 

 

A posse do estado de filho é utilizada como prova de filiação no reconhecimento 

da paternidade socioafetiva. O grande problema é que, na visão de alguns tribunais 

brasileiros, tal prova não é suficiente, pois cotejam outras circunstâncias para conferir ou 

não a paternidade, principalmente quando presentes interesses sucessórios. 
446

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Cível Nº 1.0382.06.064486-

3/001, 1ª Câmara Cível, Rel. para o acórdão Des. Eduardo Andrade, j. 18/11/2008 não 

acolheu a reivindicação de paternidade socioafetiva “pos mortem”, por entender que havia 

apenas interesses puramente financeiros por reivindicar sua condição de herdeira. Além 

disso, a paternidade socioafetiva que estava sendo reivindicada só faria sentido se tivesse 

sido declarada pelos pais de criação em vida. 
447

   

Em breve síntese, o caso refere-se a um rapaz, de pai biológico desconhecido, que 

foi deixado pela mãe biológica a uma senhora que o criou como mãe até os 17 anos do 

rapaz, quando esta morreu. Com o falecimento da mãe socioafetiva, o rapaz foi morar com 

a filha da falecida e seu marido até os 31 anos quando se casou. Alegam que o criaram 

como filho dos 17 até os 31 anos. Após 3 anos, divorciou-se e faleceu aos 44 anos de 

idade, tendo deixado um imóvel e a mãe biológica. A filha da falecida e o marido 

reivindicaram a parentalidade socioafetiva cumulada com petição de herança. Por maioria 
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de votos, entendeu-se que a reivindicação parental era puramente financeira e que a mãe 

biológica seria a herdeira necessária.  

Em outro sentido foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na 

Apelação Cível Nº 70073200784, 8ª Câmara, Rel. Des. Rui Portanova, j. 22/06/2017. O 

fundamento é que houve prova cabal da posse do estado de filho.
448

 

A suposta filha socioafetiva reivindica o reconhecimento da maternidade 

socioafetiva póstuma. Embora a falecida não tenha manifestado em vida, oficialmente, 

vontade de adotar, restou demonstrada a intenção da falecida em ter a autora como sua 

filha adotiva. 

Além disto, os irmãos não contestaram a ação de reconhecimento. O fundamento 

foi o art. 42, § 6º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que alberga a possibilidade de 

se ocorrer à adoção póstuma, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento 

de adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu 

desejo de adotar.  

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento quanto à pretensa adoção 

póstuma, no sentido de inequívoca demonstração da intenção de adotar. Registra-se a 

orientação da Corte sobre o tema no REsp 1.328.380/MS
449

, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014. 
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expressa e oficial da intenção de adotar. Precedentes do STJ. Logo, mostra-se viável o reconhecimento da 

relação de filiação, ainda que postumamente à mãe. (TJRS, Apelação Cível Nº 70073200784, Oitava 

Câmara Cível, Rel. Des. Rui Portanova, j. 22/06/2017).   

449
 REsp. Nº 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2014, Dje 

03/11/2014. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1328380&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l

=10&i=7>. Acesso em 19 jul. 2017. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO POST 

MORTEM DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO DE 

NASCIMENTO DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MÃE REGISTRAL E A 

APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA 

“ADOÇÃO À BRASILEIRA” DA DEMANDANTE, QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ 

MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, 

RECONHECENDO-SE, AO FINAL, NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA 
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Em apertada síntese, o caso refere-se ao fato de que a autora, aos dez meses de 

vida, foi registrada, mediante a denominada “adoção à brasileira” pela mãe registral. No 

imóvel, residia outra senhora que supostamente também a criou. Posteriormente, esta outra 

senhora casou e juntamente com seu marido adotaram uma criança. Quando sua mãe 

registral faleceu, passou a residir com a outra suposta mãe, o marido desta e a filha adotiva. 

                                                                                                                                                    
PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE “ADOTAR” A AUTORA. O ESTABELECIMENTO DA 

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA 

MÃE SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO DE SER RECONHECIDA, 

VOLUNTRIAMENTE, COMO TAL, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 

“POSSE DE ESTADO DE FILHO”, QUE, NATURALMENTE DEVE APRESENTAR-SE DE FORMA 

SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, 

DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORGIEM, A FIM DE VIABILIZAR A 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem adentrou em todas as questões submetidas a sua 

análise, tendo apresentado fundamentação suficiente, segundo sua convicção. No ponto ora destacado, o 

Tribunal estadual deixou assente que, embora se afigure possível o reconhecimento do estado de filiação, 

estribada no estabelecimento de vínculo socioafetivo, inclusive em hipóteses em que os pais formem um 

casal homossexual, não restou demonstrado nos autos a intenção da pretensa mãe socioafetiva em, 

também, adotá-la, sendo certo, ainda, que a mãe registral e a suposta mãe socioafetiva não constituíram 

um casal homoafetivo, tanto que esta última, posteriormente, casou-se com o primeiro demandado. 2. A 

constituição da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela 

voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É 

dizer: as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão 

de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, 

houver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como 

pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a 

considerar que a pretensa mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação 

socioafetiva post mortem). 2.1 O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, bem identificou a 

importância do aspecto sob comento, qual seja, a verificação da intenção da pretensa mãe de se ver 

reconhecida juridicamente como tal. Não obstante, olvidando-se que a sentença havia sido prolatada em 

julgamento antecipado (sem a concessão, portanto, de oportunidade à parte demandante de demonstrar os 

fatos alegados, por meio das provas oportunamente requeridas), a Corte local manteve a improcedência 

da ação, justamente porque o referido requisito (em seus dizeres, “a intenção de adotar”) não restou 

demonstrado nos autos. Tal proceder encerra, inequivocamente, cerceamento de defesa. 2.2. 

Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de demonstração, é se houve ou não o estabelecimento 

de filiação socioafeiva entre a demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para 

tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de 

ser reconhecida voluntariamente, como mãe da autora; ii) a configuração da denominada “posse de estado 

de filho”, que naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e duradoura. Todavia, em remanescendo 

dúvidas quanto à verificação dos referidos requisitos (em especial do primeiro, apontado pelo Tribunal de 

origem), após concedida oportunidade à parte de demonstrar os fatos alegados, há que se afastar, 

peremptoriamente, a configuração da filiação socioafetiva. É de se ressaltar, inclusive, que a robustez da 

prova, na hipótese dos autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar que o pretendido 

reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se à pessoa já falecida. De todo modo, não se pode subtrair 

da parte a oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3 Em atenção às novas estruturas familiares, 

baseadas no princípio da afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a realização do indivíduo 

como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a denominada 

multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode passar despercebida 

pelo direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as provas destinadas a 

comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, que pressupõem, como assinalado, a 

observância dos requisitos acima referidos. 3. Recurso especial provido, para anular a sentença, ante o 

reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de 

modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pelas partes. (RESp 

1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 

31/11/2014).         
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Esta situação perdurou até seu casamento. Posteriormente, a suposta mãe faleceu e o 

marido da falecida afastou-se dela para não partilhar a herança. Requereu o 

reconhecimento do estado de filiação e a participação na herança.    

Em seu voto, o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze deixou claro que “não 

restou demonstrado, nos autos, a intenção da Sra. F. em também adotá-la”. Portanto, para a 

constituição da filiação socioafetiva, além da caracterização do estado de posse de filho, 

precisa haver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser 

concebido como pai ou mãe daquela criança. Remanescendo dúvidas, há que se afastar, 

peremptoriamente, a configuração da filiação socioafeiva. No entanto, entendeu que houve 

cerceamento de defesa com relação às provas, sendo anulada a sentença e determinando o 

retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória.       

 

5.3 A LEI CLODOVIL (LEI Nº 11.924/2009) E SEUS EFEITOS JURÍDICOS 

 

A Lei Nº 11.924/2009
450

, de autoria do já falecido Deputado Federal Clodovil 

Hernandes, conhecida como “Lei Clodovil”, altera o art. 57 da Lei Nº 6.015/1973, Lei de 

Registros Públicos para acrescentar o § 8º nos seguintes termos:  

§ 8º - O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos 

§§ 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no 

registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto 

ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem 

prejuízo de seus apelidos de família. 

Portanto, há necessidade de serem observados três requisitos: 1) motivo 

ponderável; 2) concordância de forma expressa do padrasto ou da madrasta; 3) observada a 

forma prevista nos parágrafos 2º e 7º, do art. 57, da Lei Nº 6.015/73 que disciplinam o 

acréscimo do patronímico.  

Na exposição de motivos, o Deputado Clodovil citou os casos de famílias 

reconstituídas em que, estando em seu segundo ou terceiro casamento, acabam criando os 

filhos de sua companheira ou companheiro como se fossem seus filhos. Portanto, é natural 

que surja o desejo de trazer em seu nome o nome da família do padrasto ou da madrasta. 

                                                 
450

 Lei Nº 11.924, de 17 de abril de 2009. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/11924.htm>. Acesso em 02 jun. 2017.  
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Importante deixar claro que a lei não trata da retirada do nome de família do pai 

ou da mãe biológicos, mas acrescenta o nome da madrasta ou do padrasto.  

Esclarece Maria Berenice Dias que, para atenuar o desconforto de quem integrava 

uma família, porém tinha um nome diferente de seus membros, é que foi admitida a 

inclusão do sobrenome do padrasto no registro de nascimento (LRP 57, § 8º). A alteração 

não gera qualquer vínculo entre padrasto e enteado. O pai continua sendo aquele que 

consta no registro. 
451

  

De acordo com o professor Zeno Veloso
452

, em nosso Direito, a regra é da 

imutabilidade ou definitividade do prenome (LRP, art. 58), extensível ao sobrenome. O art. 

57 da Lei de Registros Públicos prevê a alteração do nome, de maneira excepcional e 

motivada por meio de sentença do juiz, após audiência do Ministério Público. Assim, o 

nome tem uma função individualizadora de grande interesse social e que diz respeito à 

segurança jurídica.  

Para mostrar o caminho da jurisprudência sobre o assunto, Zeno Veloso cita o 

REsp 220.059
453

, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 2ª Seção, j. 22/11/2000 que autorizou a 

inclusão do sobrenome do padrasto pelo fato de a pessoa ter sido criada desde pequena 

pelo padrasto, desejando se apresentar com o mesmo nome usado pela mãe e pelo marido 

dela.  

Rolf Madaleno, sobre a lei em comento, entende que “no Brasil, o acréscimo do 

sobrenome do padrasto não confere ao enteado qualquer direito de ordem patrimonial, quer 

no âmbito dos alimentos, no tocante ao direito sucessório e previdenciário, como tampouco 

os pais biológicos perdem o poder familiar”. 
454

 

                                                 
451

 DIAS, Maria Berenice. Proibição das famílias multiparentais só prejudica os filhos. 01/05/2016. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mai-01/processo-familiar-proibicao-

multiparentalidade-prejudica-filhos>. Acesso em 26 out. 2018.  

452
 VELOSO, Zeno. Nome Civil da Pessoa Natural. In Tratado de Direito das Famílias. Coord. PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 465-466.  

453
 STJ, REsp. nº 220.059, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 2ª Seção, j. 22/11/2000. Disponível em: 

<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=220059&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i

=9> . Acesso em 15 jul. 2017. EMENTA – NOME. Alteração. Patronímico do padrasto. O nome pode ser 

alterado mesmo depois de esgotado o prazo de um ano, contado da maioridade, desde que presente razão 

suficiente para excepcionar a regra temporal prevista no art. 56 da Lei 6.015/73, assim reconhecido em 

sentença (art. 57). Caracteriza essa hipótese o fato de a pessoa ter sido criada desde tenra idade pelo 

padrasto, querendo por isso se apresentar com o mesmo nome usado pela mãe e pelo marido dela. 

Recurso não conhecido.  (Resp Nº 220.059, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 2ª Seção, j. 22/11/2000). 
454

 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 13-14. 
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Vimos que o reconhecimento da paternidade socioafetiva, declarada 

judicialmente, depende de que o suposto filho utilize o nome da família (nominatio), seja 

tratado como filho pelo pai (tractatio) e goze do reconhecimento da sua condição de 

descendente pela comunidade (reputatio). 

Portanto, somente a utilização do nome da família não é suficiente para 

determinar a existência da posse do estado de filho, a fim de que seja reconhecida a 

filiação socioafetiva. No entanto, constitui indício de socioafetividade. Consideramos, 

desta forma, respondida a Questão 2 formulada na Introdução do trabalho, referente ao 

Capítulo 5.  

 

5.4 QUAL PARENTALIDADE DEVE PREVALECER?  

 

Em seu voto, o Relator Ministro Luiz Fux, no RE Nº 898.060/SC, foi enfático: 

Não cabe à lei agir como o Rei Salomão, na conhecida história em que 

propôs dividir a criança ao meio pela impossibilidade de reconhecer a 

parentalidade entre ela e duas pessoas ao mesmo tempo. Da mesma 

forma, nos tempos atuais descabe pretender decidir entre a filiação afetiva 

e a biológica quando o melhor interesse do descendente é o 

reconhecimento jurídico de ambos os vínculos. Do contrário, estar-se-ia 

transformando o ser humano em mero instrumento de aplicação dos 

esquadros determinados pelos legisladores. É o direito que deve servir à 

pessoa, não o contrário. 
455

   

A repercussão geral (RG 622), levantada pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a 

prevalência do vínculo socioafetivo, ou do vínculo biológico, nas relações parentais, fica 

evidenciada no acórdão proferido no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 692.186 

PB- Paraíba, de relatoria do ministro Luiz Fux, posteriormente reautuado no RE 

841.528/PB e substituído pelo RE 898.060/SC. 

Assim, em 16 de outubro de 2015, o relator ministro Luiz Fux, observando que o 

RE 898.060/SC tratava da mesma matéria, objeto do RE n° 841.528/PB, no qual fora 

reconhecida a repercussão geral, determinou que se procedesse à atualização dos sistemas 

                                                 
455

 RE 898.060/SC, voto Ministro Luiz Fux. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf.> p. 17. Acesso em 26 out. 

2018. 
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informatizados da Corte, para que se fizesse constar o RE 898.060/SC como paradigma do 

Tema n° 622 da Repercussão Geral. 
456

 

  Na ação que originou o Recurso Extraordinário com Agravo ARE n° 692.186-

PB, a agravada (filha) inicialmente ajuizou Ação de Anulação de Assento de Nascimento 

c/c Investigação de Paternidade, em face do espólio dos avós paternos, na pessoa da 

inventariante e dos herdeiros de seu suposto pai. 

Aduziu a autora que, quando do seu nascimento em 1961, foi registrada como 

filha legítima de seus avós paternos (já falecidos), ficando combinado, à época, que seus 

avós a registrariam, a fim de que não ficasse sem o nome do pai, e que, após algum tempo, 

seu pai biológico a reconheceria como filha. 

Nada foi dito sobre sua mãe biológica. 

Ocorre que, após três anos, o seu pai biológico contraiu matrimônio com outra 

mulher que o impediu de reconhecer e registrá-la como filha. 

Do casamento de seu pai nasceram outros cinco filhos. 

Relatou, também, que antes de falecer, seu pai já a reconhecia como filha de fato 

e, até mesmo, lhe havia doado um imóvel residencial. 

Requereu o reconhecimento da paternidade de seu pai biológico (também 

falecido), para averbação junto ao Cartório de Pessoas Naturais e a anulação do registro 

feito pelos avós. 

O resultado do exame de DNA realizado entre a autora e os herdeiros do falecido 

comprovou a filiação alegada. 

O juízo de primeiro grau, 2ª Vara de Família de Campina Grande, julgou 

procedente a ação com fundamento no art. 1.616
457

 do atual Código Civil para declarar a 

paternidade do falecido, sendo que, após o trânsito em julgado, deverá ser expedido 

Mandado ao competente Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais para que se 

proceda ao cancelamento do assentamento original do nascimento da autora, abrindo-se um 

novo registro onde deverão constar os nomes de seu pai e de sua mãe.     

                                                 
456

 RE 898060 – SC Acompanhamento Processual. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4803092>. 

     Acesso em 17 abr. 2017.  
457

 Art. 1.616, CC02. A sentença que julgar procedente a ação de investigação  produzirá os mesmos efeitos 

do reconhecimento; mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou 

daquele que lhe contestou essa qualidade.  
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Inconformados, os réus apelaram para o Tribunal de Justiça da Paraíba (Apelação 

Cível, N° 001.2005.031.109-9/003 – Campina Grande), sustentando a decadência do 

direito da autora, com fulcro no artigo 362 do Código Civil de 1916, repetido no atual 

Código no artigo 1.614. 

Além disso, sustentaram a existência de uma filiação socioafetiva da autora com 

os pais registrais e a finalidade de receber dupla herança com a propositura da ação, 

lembrando que já fora agraciada pela herança de seus pais registrais. 

Funda-se, assim, a controvérsia jurídica em se saber qual paternidade deve 

prevalecer quando há conflito entre a biológica e a socioafetiva.  

O Tribunal de Justiça da Paraíba afastou a decadência, tendo em vista que o lapso 

temporal previsto nos artigos citados aplica-se tão somente ao filho natural no exercício de 

seu direito à impugnação ao reconhecimento da filiação por não estar de acordo com tal 

reconhecimento. 

Portanto, a norma não estabelece prazo decandencial para ação de anulação de 

registro e, consequentemente, para a investigação de paternidade. Assim, tratando-se de 

pedido com fundamento de falsidade do registro de nascimento (adoção à brasileira por 

seus avós paternos) não há que se falar em prazo decadencial. 

Quanto à alegação da filiação socioafetiva, afirmou-se que esta não pode ser 

levada em consideração quando é o filho natural que busca sua identidade biológica. 

Quanto à possibilidade de herdar de forma dupla, esta deverá ser apreciada e questionada 

quando da eventual reabertura do inventário e/ou petição de partilha.  

De forma unânime, foi dado provimento parcial ao recurso apenas para reduzir os 

honorários advocatícios, mantendo bloqueados os bens pertencentes ao espólio do 

investigado, até decisão final do juízo sucessório, permanecendo nos demais termos a 

sentença de primeiro grau totalmente inalterada. 
458
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 TJPB, Apelação Cível N° 001.2005.031.109-9003 – Campina Grande, Relator Maria das Graças 

Fernandes Duarte, j. em 07.07.2009. Disponível em: <tjpb-

jurisprudencia.tjpb.jus.br/00/01/5P/0000015PS.PDF>. Acesso em 01 jun. 2017. CIVIL – 

CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível e Agravo retido – Ação de Anulação 

de Assento de Nascimento c/c pedido de investigação de paternidade – Alegação de decadência – Não 

configuração – Vínculo afetivo – Direito à identidade biológica que não pode ser mitigada pelo vínculo 

afetivo – Princípio constitucional do direito à dignidade humana – Exame de DNA – Realização – 

Comprovação do vínculo biológico – Procedência do pedido – Manutenção – Honorários advocatícios – 
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 Posteriormente, os recorrentes interpuseram junto ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), o Recurso Especial N° 1.203.874-PB
459

, publicado em 08 de abril de 2011, de 

relatoria do ministro Massamim Uyeda, ao qual foi negado seguimento, pois se tratando de 

adoção à brasileira, ao filho adotado, segundo entendimento da Corte, assiste o direito de, a 

qualquer tempo, vindicar judicialmente a nulidade do registro em vista à obtenção do 

estabelecimento da verdade real, ou seja, da paternidade biológica. 

Foi também negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial N° 

1.203.874-PB (2010/0133365-0)
460

. 

O inconformismo centrava-se em saber se o decurso de tempo tem ou não o 

condão de convalidar o registro civil dentro de um contexto em que, na origem, já restou 

caracterizada a falsidade da declaração de paternidade. Assim, os recorrentes buscavam a 

reforma da decisão argumentando que, no caso, é de se prestigiar a paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. O Superior Tribunal de Justiça 

entendeu que, em se tratando de “adoção à brasileira”, assiste o direito de o filho adotado 

buscar, judicialmente e a qualquer tempo, a nulidade do registro tendo em vista a obtenção 

da verdade real, isto é, da paternidade biológica. A Turma, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo regimental.   

                                                                                                                                                    
Arbitramento excessivo – Redução – Provimento parcial do recurso de apelação para minorar a verba 

honorária sucumbencial – Fixação de acordo com o art. 20, § 4° do CPC – Agravo retido desprovido. 

(TJ-PB, Apelação Cível Nº 001.2005.031.109-9/003 – Campina Grande, Relatora Min. Maria das 

Graças Fernandes Duarte, Juíza Convocada para substituir o Exmo. Des. Genésio Gomes Pereira Filho, 

j. 07/07/2009).   
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 Recurso Especial N° 1.203.874-PB, Relator: Ministro Massami Uyeda. Disponível em: 

<www.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp?processo=1203874.NUM.&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO

&l=10&i=3>. Acesso em 02 jul. 2017. EMENTA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO – FILHO REGISTRADO POR QUEM NÃO É O 

VERDADEIRO PAI – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – IMPRESCRITIBILIDADE – DIREITO 

PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE – RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Recurso Especial Nº 1.203.874-PB, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 09/08/2011). 
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 AgRg no Recurso Especial N° 1.203.874-PB (2010/0133365-0). Disponível em 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1078425
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EMENTA – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
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Irresignados com o teor do acórdão prolatado, os recorrentes interpuseram recurso 

extraordinário com fulcro no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, apontando 

como violado o art. 226, caput, da Carta Federal.  

Alegaram, em síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao preferir a 

realidade biológica, em detrimento da realidade socioafetiva, não priorizando as relações 

de família que têm por base o afeto, afronta o art. 226, caput, da Constituição Federal. O 

Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário nos EDcl no 

AgRg no Recurso Especial N° 1.203.874-PB.
461

 

O caso, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do ARE N° 

692.186-PB
462

, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 29/11/2012, que reconheceu 

a repercussão geral do tema, que foi considerado relevante sob os pontos de vista 

econômico, jurídico e social, configurando a repercussão geral do tema.  

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 692.186 PB- Paraíba, de relatoria do 

ministro Luiz Fux, posteriormente foi reautuado no RE 841.528/PB e substituído pelo RE 

898.060/SC para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE N° 898060 SC.  

Com relação ao RE N° 898060 SC e o RE N° 841528 PB, embora os casos sejam 

semelhantes, a diferença se dá com relação aos pais que, no segundo, tanto os pais 
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biológicos e socioafetivos são falecidos e no primeiro os pais biológicos e socioafetivos 

estão vivos. 

O caso do RE N° 898060 SC foi julgado em primeira instância pelo Juízo da 2ª 

Vara da Família da Comarca de Florianópolis e, em segunda instância, pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina. A autora F. G. é filha biológica de A. N., como ficou 

demonstrado pelos exames de DNA. 

Ocorre que, por ocasião do seu nascimento, em 28/08/1983, F. G. foi registrada 

como filha de I. G. que cuidou dela como se sua filha biológica fosse por mais de vinte 

anos. O acórdão de origem reconheceu os efeitos jurídicos do vínculo genético relativos ao 

nome, alimentos e herança. 

Contra essa decisão, o pai biológico interpôs o RE Nº 898060 SC, sustentando a 

preponderância da paternidade socioafetiva, em detrimento da biológica, com fundamentos 

nos artigos 226, §§4º e 7º, 227, caput e § 6º, 229 e 230 da Constituição Federal, tendo em 

vista existir vínculo de paternidade socioafetiva previamente reconhecido e descoberta 

posterior da paternidade biológica.    

Após debates sobre a possibilidade de coexistência de vínculos concomitantes 

ente a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica e com fundamento no princípio 

da paternidade responsável, reconhecimento de modelos familiares diversos da concepção 

tradicional e sendo descabido “pretender decidir entre a filiação afetiva e a biológica, 

quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os 

vínculos”, o Ministro Luiz Fux concluiu seu voto.   

Em seu voto, o ministro Luiz Fux propôs 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”. (Grifamos) 

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” (grifamos). Vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli e 
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Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o 

julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 22.09.2016.
463

  

Ao analisar o que foi grifado, verificamos que a tese proposta pelo Ministro Luiz 

Fux é mais abrangente do que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Melhor 

dizendo, percebe-se que o Supremo deixou para a Doutrina e o Julgador fixarem os efeitos 

jurídicos que serão próprios da multiparentalidade, até que o Poder Legislativo se 

manifeste sobre o assunto. 

Efeitos jurídicos próprios 

Sobre os “efeitos jurídicos próprios” da tese geral do Tema 622, Paulo Lobo 

chega às seguintes conclusões: a parentalidade socioafetiva está reconhecida 

juridicamente; inexiste primazia entre as filiações biológicas e socioafetivas; a 

multiparentalidade está admitida; a parentalidade socioafetiva está restrita às hipóteses de 

posse de estado de filiação, sendo excluídas a adoção e a filiação decorrente de reprodução 

medicamente assistida heteróloga. Também está excluída a filiação biológica que nunca foi 

antecedida por filiação socioafetiva. 
464

 

Com o devido respeito, entendemos que a exclusão da filiação biológica que 

nunca foi antecedida por filiação socioafetiva não pode prosperar. Primeiro, porque 

incentiva a parentalidade irresponsável. Ao depois, no caso de o pai não saber que teve um 

filho, porque a mãe da criança ocultou esta informação, quando vier saber sobre o filho, 

que não teve com ele a filiação sociafetiva anterior, não poderia reconhecê-lo? 

Em relação aos efeitos da origem genética ou biológica, Paulo Lobo concebe que: 

configurada a prévia parentalidade socioafetiva, registrada ou não, a origem genética 

intitula o filho a investigar e o genitor biológico a reconhecer o filho biológico com todos 

os efeitos, inclusive registrais concomitantes; permanece o direito ao conhecimento da 

origem genética como direito da personalidade, sem efeitos de parentesco nos casos de 

adoção, ao concebido com uso de sêmen de outro homem, de acordo com o art. 1.597, V 

do Código Civil, desde que o doador tenha consentido na ausência do anonimato; por fim, 
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entende que não há direito ao conhecimento da origem genética, nem ao reconhecimento 

judicial da parentalidade, se a técnica de reprodução assistida for totalmente heteróloga.
465

 

A nosso ver, não se pode negar o direito ao conhecimento da origem genética por 

ser direito de personalidade do filho. Portanto, mesmo que não haja concordância do 

doador, ou doadores, em determinadas circunstâncias, o levantamento do sigilo poderá ser 

feito judicialmente. Isto é o que consta na maioria das legislações pesquisadas. Com 

relação ao filho proveniente de reprodução totalmente heteróloga, tal como na adoção de 

embriões excedentários criopreservados, entendemos que o procedimento deve ser igual ao  

da adoção, permissão do direito ao conhecimento da origem genética como direito da 

personalidade, sem efeitos de parentesco.         

Como bem explica Ricardo Calderón, o tema da Repercussão Geral 622 envolvia 

a análise de uma eventual prevalência da paternidade socioafetiva em relação à paternidade 

biológica. Ao deliberar sobre o mérito da questão, o Supremo Tribunal Federal optou pela 

coexistência de ambas as paternidades, sem prevalência de uma sobre a outra, aprovando 

uma diretriz que servirá de parâmetro para casos semelhantes.    

Elenca três aspectos principais da Repercussão Geral 622: 1) o reconhecimento 

jurídico da afetividade, como princípio do Direito de Família; 2) igual grau de hierarquia 

jurídica entre o vínculo socioafetivo e o biológico, em que somente o caso concreto é que 

apontará a melhor solução para a situação fática que estiver em análise e 3) possibilidade 

jurídica da multiparentalidade. 

Flávio Tartuce entende que a “multiparentalidade passa a ser admitida pelo 

Direito brasileiro, mesmo que contra a vontade do pai biológico”. No mesmo sentido é o 

entendimento de Maria Berenice Dias de que “a declaração da multiparentalidade não 

depende da concordância de todos os que exercem as funções parentais”. 
466

   

O Provimento 63/2017 prevê o reconhecimento da multiparentalidade 

extrajudicialmente, com a concordância dos outros pais, quer sejam biológicos, quer sejam 
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socioafetivos se os filhos forem menores; nada dizendo sobre o caso de o filho ser maior. 

Portanto, não nos parece correta a via extrajudicial, no caso de filho maior, por ausência do 

contraditório e da ampla defesa.    

Sobre o assunto, Paulo Lobo assevera que a superveniência da filiação 

socioafetiva à filiação biológica é fato da realidade atual e não pode ser desconsiderado 

pelo Direito. Cogita ainda o caso do filho com pais registrais, por estes abandonados e que 

passa a ser cuidado, durante anos, por outro casal, configurando-se a posse de estado da 

filiação. Tais hipóteses são abrangidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o que 

autoriza o duplo registro.  

Na opinião de José Fernando Simão, “a paternidade é um dado puramente 

afetivo”, pois pai é quem cria e estabelece vínculos afetivos. Pai não é quem contribui com 

material genético. Certo é que “foi declarada a inexistência de supremacia no embate entre 

o DNA e o Afeto”. “Significa, então, que o DNA é tido como relevante para a formação do 

parentesco e, ao ser equiparado ao afeto, gera a multiparentalidade, desconsiderando-se a 

diferença ente ascendente genético e pai”. 
467

 

Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a 

multiparentalidade, a nosso ver, foi um avanço, tendo em vista que, a partir desta decisão, 

não será mais necessário escolher entre uma parentalidade e outra, sendo possível a 

reproposição das ações em que a parentalidade socioafetiva foi desconstituída para dar 

lugar à biológica. 

Neste sentido é o entendimento de Paulo Lobo: “os efeitos da tese alcançarão os 

casos já julgados definitivamente, pois há largo entendimento sobre a relativização da 

coisa julgada nas relações de família e em matéria de estado civil, que operaria segundo a 

regra rebus sic stantibus”.  

O afeto é, sem dúvida, de muita importância para a formação da parentalidade 

socioafetiva, no entanto, o vínculo biológico gera a responsabilidade pela parentalidade 
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biológica, não sendo de importância menor. A responsabilidade deve ser o amálgama de 

todas as relações, principalmente entre pais e filhos.   

A multiparentalidade permite, ainda, um olhar para o melhor interesse da criança 

e do adolescente e também para o melhor interesse dos pais que deram seu afeto, seu 

tempo e seu dinheiro para criar este filho, não o deixando em abandono com a nulidade do 

registro de parentalidade.    

Com relação à adoção, entendemos que não haverá multiparentalidade entre os 

pais adotivos e os pais biológicos que foram destituídos. A única possibilidade seria que, 

no futuro, este filho que foi adotado, ao conhecer os pais biológicos, desenvolvesse a 

parentalidade socioafetiva com os pais biológicos, que foram destituídos.  

Sobre os doadores de material genético, entendemos que não poderão ser 

demandados, com relação à parentalidade, tendo em vista que a vontade estruturante era de 

doação de material genético, a fim de proporcionar a maternidade/paternidade para aqueles 

que não poderiam fazê-lo, mas não a vontade estruturante de ser pai ou mãe. No entanto, 

acreditamos que seja importante uma legislação que deixe tal situação clara. 

João Aguirre concebe que a multiparentalidade só é possível, caso exista a 

afetividade também na parentalidade biológica. Caso o objetivo seja eminentemente 

patrimonial, com vistas à obtenção de alimentos ou à herança, a multiparentalidade não se 

consolidará. 
468

  

Com todo o respeito ao posicionamento de João Aguirre, passamos a discordar do 

seu entendimento. Primeiramente, porque não foi este o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do caso concreto da repercussão Geral 622, pois a filha e o 

pai biológico não mantinham relação de afeto. O segundo argumento é que o pai biológico 

tem responsabilidades pela sua prole, e, se entendermos que basta não ter afeto para se 

desincumbir de responsabilidades, o afeto passa a desempenhar um papel de 

irresponsabilidade. Portanto, o afeto constrói a parentalidade socioafetiva e a 

responsabilidade é fator inerente à parentalidade biológica.  

Neste sentido é o entendimento de Paulo Lobo: “uma pessoa não pode ser 

obrigada, pelo direito, a ter afeto real por outra, até mesmo entre pais e filhos. No entanto, 
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o direito pode instituir deveres jurídicos e impor comportamentos inspirados nas relações 

afetivas reais”. 
469

 

Rui Portanova
470

, ao tratar da tese firmada no Tema 622, elenca os seguintes 

elementos:1) a paternidade socioafetiva é um fato jurígeno; 2) a possibilidade de se 

reconhecer a multiparentalidade; 3) a existência de “efeitos jurídicos próprios” da 

paternidade socioafetiva e de “efeitos jurídicos próprios” da paternidade biológica.  

Entende que os efeitos jurídicos próprios de cada paternidade serão auferidos em 

cada caso concreto levado a julgamento.  

Antes da tese firmada no Tema 622, Rui Portanova elencou três tipos de ações em 

que o Superior Tribunal de Justiça não acolhia a paternidade socioafetiva: 

1) investigatória abusiva: a parte investigante renuncia a uma paternidade 

socioafetiva e registral e vai em busca do reconhecimento da paternidade biológica com 

todos os seus efeitos, registrais e patrimoniais. Cita o REsp 1.274.240/SC, já comentado no 

início deste Capítulo. Entende ser viável, pelo menos, decidir pela existência de 

multiparentalidade, conforme também defendemos. 

2) ação negatória clássica: prevista no art. 1.601 do Código Civil, em que embora 

existente a paternidade socioafetiva ente o marido traído e o filho de sua mulher, o registro 

é anulado sob o argumento de que não pode permanecer a paternidade socioafetiva quando 

maculada pela verdade real, calcada em exame de DNA. Rui Portanova observa que, nestes 

casos, o desafio para o jurista é grande. Como preservar os efeitos jurídicos próprios da 

paternidade socioafetiva e a necessidade do atendimento do princípio constitucional de 

atender ao melhor interesse da criança? Cita o REsp 878954 RS
471

. 
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Entendemos que, neste caso, houve vício de consentimento, quando este pai 

socioafetivo foi induzido a erro, acreditando se tratar de filho biológico. Caberá ao pai 

decidir se mantém a paternidade socioafetiva, ou não. Neste caso, deve ser sopesado 

também o interesse do pai em detrimento do melhor interesse da criança, pois a vontade 

estruturante estava eivada de vício.  

3) Ações anulatórias de falso registro: pai registral após a separação do casal, 

pede a anulação por falsidade do registro. Rui Portanova assevera que, nestes casos, 

mesmo sabendo da falsidade do registro e reconhecendo a inexistência da paternidade 

socioafetiva, de regra, o Superior Tribunal de Justiça mantém o falso registro. Além disso, 

explica Rui Portanova: “esse registro tão valorizado na ação anulatória, a ponto de subsistir 

mesmo sem paternidade socioafetiva e sem paternidade biológica, pode ser desconsiderado 

se a pessoa registrada, mais tarde, intentar a ação de investigação de paternidade abusiva 

contra o pai biológico”. 

A nosso ver, correta a manutenção do registro, pois a paternidade, mesmo que 

socioafetiva, deve ser responsável. Quanto à ação de investigação de paternidade abusiva 

contra o pai biológico, a multiparentalidade veio dar solução a este caso, pois não haverá 

mais a necessidade de se desconsiderar o pai socioafetivo ou registral.   

Rui Portanova conclui que a paternidade socioafetiva não tem visto seus efeitos 

jurídicos próprios serem reconhecidos nas investigatórias abusivas, negatórias clássicas e 

declaratórias de falso registro. Entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal tem 

potencial para mudar bastante a orientação do Superior Tribunal de Justiça em tais ações.  

Assinala que, até agora, só foi encontrada uma decisão do Superior Tribunal de 

Justiça que se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do REsp Nº 
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1.618.230-RS
472

. Deixa a pergunta: “será que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao 

editar a tese 622, vai mudar a orientação do Superior Tribunal de Justiça?”. 

Entendemos que sim.  

 

5.5 DIREITO ESTRANGEIRO SOBRE O TEMA 

 

Com relação ao Direito estrangeiro, importante citar a posse de estado de filho, a 

presunção pater is est e a classificação dos filhos.  

 

5.5.1 França 

 

Acerca da filiação e seu estabelecimento no Direito francês, o exame será feito em 

dois momentos: um, a concepção no Código Civil anterior à reforma e outro com a reforma 

de 1972, dando segmento às alterações provocadas pela Ordenação nº 2005-759, de 2005.  

No Código de 1804, o direito da filiação estava sob a predominância da filiação 

derivada do casamento. Assim, não era possível cogitar de legitimidade sem casamento e a 

presunção pater is est se mostrava forte.    

Com relação à filiação natural, o Código parecia ignorá-la, sendo os filhos 

naturais denominados “bastardos” e excluídos da família. Verifica-se um reconhecimento 
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progressivo de seus direitos, notadamente em matéria sucessória, culminando com a 

reforma que afirmou o princípio da igualdade de direitos e deveres entre os filhos legítimos 

e os naturais. 
473

 

O marco é, sem dúvida, a Lei nº 72, de 3 de janeiro de 1972 que reformou 

profundamente o Código Civil.  

Esta reforma procurou responder às críticas quanto à força da presunção pater is 

est que cobria filhos que não eram do marido e impedia, em muitos casos, prevalecer a 

verdade da filiação. Além disto, o sistema mantinha uma desigualdade entre os filhos 

legítimos e os naturais. Na doutrina francesa, há um reconhecimento de que o Código Civil 

foi profundamente alterado, instalando-se um novo sistema de filiação. 
474

 

A lei nº 72, de 03 de janeiro de 1972, realizou sensível reforma do Direito francês 

da filiação. Trata-se, principalmente, de uma lei de igualdade e verdade. Igualdade entre 

todos os tipos de filiação, quer natural, quer legítima. A lei da reforma abrigou a verdade 

biológica, mas há também espaço para a verdade sociológica ou afetiva. Houve atenuação 

da presunção pater is est, admitindo-se a prova livre da não paternidade. Há o fim do 

monopólio marital sobre a negação da paternidade. 
475

  

A lei de 1972
476

, ao promover profundas alterações no Código Civil francês, 

alterou os arts. 311 ao 342 e, em matéria sucessória, os arts. 756 a 767. 

Com relação à igualdade da filiação, com a reforma, foi estabelecida uma nova 

redação ao art. 334 do Código francês, atribuindo ao filho natural os mesmos direitos e 

deveres que ao filho legítimo. 

Ao lado da igualdade da filiação, o segundo traço marcante da lei nº 72 de 1972 

foi a verdade da filiação. Assim, pode o juiz valer-se de todos os meios de prova para a 

busca da verdadeira filiação (art. 311-12). 

A verdade é, num primeiro momento, a verdade biológica, mas na reforma, há 

espaço para a verdade sociológica, o que aparece sob a noção de posse de estado de filho. 
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De acordo com o art. 320, a posse de estado tem um papel de prova da filiação legítima. A 

posse de estado assume um caráter jurídico, ao tornar inatacável a filiação legítima quando 

aquela estiver conforme o registro de nascimento, consoante o art. 322, e ao tornar frágil a 

filiação quando não houver posse de estado. 
477

 

 Do conjunto dos dispositivos legais da reforma, o art. 334-9 do Código Civil 

francês é considerado como sendo o mais ambíguo e gerador da mais viva controvérsia. 

Depreende-se desse artigo que todo reconhecimento é nulo e toda demanda não será 

recebida quando houver uma filiação legítima já estabelecida pela posse de estado. Resulta 

deste texto legal que não é possível estabelecer a filiação natural de uma criança que se 

beneficie de posse de estado de filho legítimo mais título. Ao inverso, é possível admitir 

que cabe estabelecer a filiação natural de uma criança cuja filiação legítima somente esteja 

fincada num título. 
478

 

A “posse de estado”, tendo um caráter essencialmente criador, prepondera tanto 

sobre a paternidade jurídica, quanto sobre a paternidade biológica. De acordo com a 

alteração trazida pela Lei nº 82.536, de 25 de junho de 1982, foi colocada a “posse de 

estado” ao lado do reconhecimento voluntário e da sentença judicial como modo de 

estabelecimento legal da filiação natural. 
479

   

O Código Civil francês, para estabelecer a existência da filiação, não leva somente 

em conta a verdade biológica; a verdade afetiva e a sociológica, que decorre da presunção 

“posse de estado de filho”, a qual se constitui verificando-se a presença dos elementos 

constitutivos: nomem, tractatus e fama, também é levada em consideração. 
480

 

Pode a noção de “posse de estado” ser meio de prova ou elemento constitutivo da 

filiação. Segundo o art. 320 do Código, “a posse de estado” desempenha um papel de 

prova da filiação, quando ocorrência da inexistência do título. 

A “posse de estado de filho” é uma presunção que se verifica na realidade social, 

e ganha relevância para determinar a filiação verdadeira. A reforma francesa traz, desta 
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forma, o verdadeiro sentido da filiação, mostrando ser muito mais que um liame 

meramente genético. 
481

 

Com as alterações feitas pela Ordenação nº 2005-759, de 04/07/2005, vários 

artigos do Código foram revogados e outros foram renumerados. Assim, de acordo com o 

art. 311-2, a posse de estado deve ser contínua, pacífica, pública e não duvidosa.  

 

5.5.2 Bélgica 

 

A reforma do Direito da filiação na Bélgica foi dada pelo Projeto nº 305 de 1978. 

Tratou-se da primeira reforma do direito da filiação após 1804. 

A reforma belga conjugou a verdade biológica com a verdade do coração, extraída 

da realidade psicológica e afetiva que deve cercar o estabelecimento da filiação.  

Mais de oito anos após a apresentação do Projeto, em 19 de março de 1987, 

entrou em vigor a nova lei, modificando diversas disposições legais acerca da filiação, 

especialmente do Código Civil belga.  

O plano da lei se assentou sobre o princípio da igualdade da filiação, e permitiu, 

em decorrência, que todos os filhos tenham a maternidade e a paternidade estabelecidas. 

Além disto, os termos legítimo, natural, adulterino e incestuoso desaparecem do Código 

Civil belga.  

Para os filhos nascidos dentro do casamento, operam os efeitos da presunção 

pater is est, enquanto o filho nascido fora do casamento deverá beneficiar-se de um 

reconhecimento ou investigar a paternidade.     

Ponto cardeal da reforma, a busca da verdade biológica norteia o afastamento da 

presunção legal de paternidade. Assim, a lei alargou o rol dos legitimados ativos para 

contestação, conferindo legitimidade ativa ao marido, à mãe e ao próprio filho. Admitiu a 

prova da não paternidade por todos os meios de direito. 

A posse de estado diante do pai presumido prova a filiação, a ausência de posse de 

estado constitui circunstância que faz presumir a não paternidade.  
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Existindo posse de estado, não poderá o filho contestar a paternidade, salvo 

circunstâncias excepcionais, como consta expressamente do art. 332 do Código Civil 

belga. 
482

  

De acordo com Rui Portanova
483

, o Código Civil belga define a posse do estado 

de filho, no art. 331
484

, e incisos da seguinte forma: 

A posse do estado de filho deverá ser contínua. Ela se estabelece por 

fatos que, juntos ou separadamente, indiquem a relação de filiação. Esses 

fatos são entre outros: que a criança sempre tenha portado o nome do pai; 

que o pai a trate como seu filho; que, na qualidade de pai ou de mãe tenha 

provido seu sustento e educação; que o filho os trate como seu pai, ou sua 

mãe; que a criança seja reconhecida como filho pela família e pela 

sociedade; que a autoridade pública a considere como tal. (Tradução 

livre) 

Por outro lado, o art. 324
485

 assegura que: “A posse de estado em relação ao pai 

pretendido prova a filiação”. (Tradução livre) 

Para Nicole Gallus, de acordo com Rui Portanova
486

, o instituto da posse do 

estado de filho é fundamental para o Direito belga, pois “representa a parentalidade vivida, 

o compromisso parental dentro da afetividade e a responsabilidade assumida por aqueles 

que levam à criança o título de pai ou de mãe, sem necessariamente ser sempre genéticos”.  

Alain-Charles Van Gysel, citado por Rui Portanova
487

, assevera que a posse do 

estado de filho, no Direito belga, tem efeitos em três regras no direito de filiação: ser regra 

de prova da filiação em uma ação de investigação de paternidade ou maternidade; ser regra 

de reforço da filiação já estável e para fins de suspensão do prazo de prescrição.   
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5.5.3 Portugal 

 

O Código Civil de 1966 de Portugal, inspirado pela ideologia fascista, manteve 

um modelo familiar desigual, autoritário e conservador. Após a queda do regime ditatorial 

existente, com a Revolução de 1974, houve a aprovação da Constituição da República 

Portuguesa de 1976, que consagrou um conjunto de novos princípios em matéria de 

família, casamento e filiação. 
488

 

Com o Decreto-lei nº 496, de 25 de novembro de 1977, adveio a reforma no 

Direito da filiação do sistema português.
489

  

É marcante, na reforma, o desejo de respeitar, no estabelecimento da filiação, a 

verdade biológica. Por isso, foram estabelecidos casos de cessação de presunção pater is 

est. Na reforma, a presunção passa a ter por base um juízo de probabilidade; assim, sendo 

improvável a paternidade do marido, facilita-se a prova para derrubá-la. 

A partir da reforma, deu-se abrigo à impugnação livre da paternidade do marido, 

alargando-se o rol dos legitimados ativos.  

São dois os ângulos a enfocar: para os filhos nascidos dentro do casamento, incide 

a presunção de paternidade do marido da mãe; para os filhos nascidos fora do casamento, a 

paternidade se estabelece por perfilhação, ou por decisão judicial.  

Já no conjunto das ações relativas à filiação, tem especial relevo a impugnação da 

paternidade. São legitimados a propô-la: o marido da mãe, a própria mãe, o filho (art. 

1842º), e o Ministério Público (art. 1841º), nos prazos fixados pelo Código.  

Prevê a reforma, ainda, a averiguação oficiosa da paternidade cabível quando no 

registro há apenas a maternidade estabelecida.  

Quanto à maternidade com a redação dada pela reforma, esta resulta do fato do 

nascimento.  

Aspecto importante da reforma é a possibilidade de a mulher casada poder fazer a 

declaração de nascimento, com a indicação de que o filho não é do marido.
490
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O critério biológico, no qual sempre assentaram os vínculos familiares, passou a 

competir com o critério socioafetivo e a afetividade, e sua tutela passou a figurar implícita 

ou explicitamente na lei lusa. 
491

 

O afeto é critério de formação do vínculo parafamiliar de tutela, como se 

depreende da leitura do art. 1931.° do Código Civil português, pois compete ao tribunal de 

menores “nomear o tutor de entre os parentes ou afins do menor ou de entre as pessoas que 

de facto tenham cuidado ou estejam a cuidar do menor ou tenham por ele demonstrado 

afeição”.
492

 

A relevância do vínculo socioafetivo é verificada na previsão do art. 15.°, n.º2, da 

Lei nº 32/2006 sobre a procriação medicamente assistida, que obsta a que pessoas nascidas 

de processos de procriação medicamente assistida com a doação de gametas ou embriões 

obtenham informações sobre a identidade do doador, pois pai é aquele que registra a 

criança e que desempenha o papel socioafetivo de pai. 
493

  

Com relação à investigação de paternidade, presume-se a paternidade nos termos 

da al. a) do art. 1871.° do CC, “quando o filho houver sido reputado e tratado como tal 

pelo pretenso pai e reputado como filho também pelo público”, isto é, quando houver a 

posse do estado de filho, o que equivale a dizer que o vínculo que une o filho e o pretenso 

pai é um vínculo social e afetivo.
494

 

A parentalidade socioafetiva como suficiente vínculo parental é assim entendida 

por Guilherme de Oliveira em Portugal. 
495
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5.6 CONCLUSÃO 

 

Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Repercussão Geral 622, a 

parentalidade socioafetiva foi reconhecida como um fato jurígeno, com efeitos jurídicos 

próprios. 

A igualdade das parentalidades biológica e socioafetiva, a partir de agora, deverá 

ser considerada. 

O importante será superar o formalismo e aproximar o Direito da realidade. 

O princípio da parentalidade responsável deverá sempre pautar as decisões 

judiciais, impedindo que o pai registral se volte contra o próprio registro, ou deixando o pai 

biológico isento de suas obrigações.  

Assim, entendemos que o reconhecimento da multiparentalidade representou uma 

conquista para o nosso Direito. 

No entanto, nem sempre a multiparentalidade é necessária ou conveniente. Caberá 

ao filho decidir se busca ou não a paternidade biológica, mas nunca em detrimento da 

paternidade socioafetiva. 

Quanto ao pai que descobre que tinha um filho, de que não tomara conhecimento, 

também assiste o direito de ser tido como pai, mas sempre preservando a paternidade 

socioafetiva, permitindo-se, dessa forma, a dupla paternidade.  

No entanto, quando houver vício de consentimento, induzindo o pai socioafetivo a 

erro, caberá ao pai decidir se mantém a paternidade socioafetiva, ou se pede a anulação do 

registro da filiação.   

Caberá à Doutrina a reflexão sobre o Tema da Repercussão Geral 622, ao 

Julgador mudar sua orientação nos casos em que a multiparentalidade seja o melhor para a 

criança e o adolescente e ao Legislador colocar em forma de lei esta conquista. 
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6.  MULTIPARENTALIDADE 

 

O Supremo Tribunal Federal assentou e, com repercussão geral reconhecida 

(Tema 622), que a multiparentalidade está admitida, sendo permitido o reconhecimento 

simultâneo da filiação biológica e socioafetiva.    

No entanto, não esclareceu se haverá limite para a multiparentalidade. Com 

relação à parentalidade biológica, ela é limitada a um pai e uma mãe. E com relação à 

parentalidade socioafetiva, estaria esta limitada também a um pai e a uma mãe 

socioafetivos? 

Com quantos pais e mães se faz uma família? 

A fragilidade e a fluidez dos relacionamentos entre os adultos, na era da 

modernidade líquida, como conceitua Zygmunt Bauman, tornam as relações afetivas cada 

vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança.  

Segundo Bauman: - “Quando a qualidade o decepciona você procura a salvação 

na quantidade. Quando a duração não está disponível, é a rapidez da mudança que pode 

redimi-lo”.
496

 

Neste passo, da quantidade de relacionamentos fluidos, podem surgir vários pais e 

mães socioafetivos. Tal situação atenderia o melhor interesse da criança e do adolescente?  

Entendemos que não, mas caberá a quem colocar tais limites? Sem dúvida, 

caberia à lei fixar tal limite. Na ausência de lei, há os Provimentos, que não têm força de 

lei, mas impedem que este reconhecimento seja em número maior do que quatro, pelo 

menos extrajudicialmente, haja vista o art. 14 do Provimento Nº 63/2017.    

Também somos favoráveis a que o número máximo entre pais e mães seja quatro. 

Importante ressaltar que, após o reconhecimento da multiparentalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal, todas as ações julgadas poderão ser submetidas novamente ao 

Poder Judiciário, para incluir ambos os pais, ou mães e os respectivos avós no registro 

civil.  
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Entendemos que já é tempo de tentarmos estabelecer aspectos objetivos para a 

caracterização da multiparentalidade. Assim, podemos citar: 

1) A existência de uma parentalidade socioafetiva; 

2) Igualdade entre as parentalidades biológica e afetiva; 

3) Ausência da ocorrência de coação, erro, dolo, simulação ou fraude no 

reconhecimento da parentalidade;  

4) O reconhecimento da parentalidade biológica prescinde da existência de 

afeto entre pais e filhos biológicos;  

5) O número máximo de pais e mães será quatro; 

6)  O melhor interesse da criança e do adolescente e também o da prole deverá 

sempre ser avaliado e preservado; 

7) O interesse dos pais, tanto biológicos, quanto socioafetivos também deve ser 

avaliado; 

8) A multiparentalidade, quando reconhecida, gera todos os efeitos, inclusive os 

patrimoniais; 

9) É possível ao filho obter, a qualquer tempo, o reconhecimento da 

parentalidade biológica, com todos os consectários legais; 

10) Caberá a busca da ascendência genética, tanto na adoção, quanto na 

reprodução medicamente assistida que envolva anonimato de doador (a) e 

gestação de substituição. No entanto, o doador(a) e a genitora substituta, os 

pais biológicos na adoção e seus parentes biológicos, não terão qualquer 

espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade, ou à maternidade, salvo 

os impedimentos matrimoniais; 

11) A negatória de paternidade poderá ser aceita, em tese, quando o pai registra o 

filho acreditando ser seu filho biológico, desconhecendo ser de outrem, 

mesmo existindo a socioafetividade. 

12) O reconhecimento da multiparentalidade com a concomitância das 

parentalidades biológica e socioafetiva não é uma regra, sendo uma 

casuística possível nas hipóteses em que as circunstâncis fáticas a 

justifiquem.  
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6.1 NOVAS FORMAS DE COMPOSIÇÃO DE FAMÍLIA MULTIPARENTAL 

 

Rui Geraldo Camargo Viana nos ensina que “a disciplina da filiação está toda ela 

edificada sobre os princípios da igualdade entre os filhos, da desvinculação do estado de 

filho do status dos pais e da doutrina da proteção integral”.
497

 

Como a Doutrina e a Jurisprudência se posicionavam antes de ser admitida a 

multiparentalidade em nosso ordenamento jurídico? 

Esclarece Rui Geraldo Camargo Viana que a paternidade biológica prevalece 

sobre a paternidade jurídica assentada em presunções. Tal ideia de prevalência é reforçada 

pela Lei Nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em que primeiro deve ser 

buscada a integração da criança em sua família biológica, ou extensa, para depois colocá-la 

em uma família substituta. No entanto, por força da mesma norma, deverá prevalecer a 

paternidade afetiva até mesmo em detrimento da biológica, sempre que aquela se revelar 

mais adequada ao melhor interesse da criança.
498

   

De acordo com Silmara Chinellato, no estudo do art. 1.597, V, do atual Código 

Civil, o consentimento do marido para a fertilização por meio de doação de sêmen não 

comporta retratação. Trata-se de presunção absoluta, em que prevalece a paternidade 

socioafetiva, em detrimento da paternidade biológica. 

No mesmo sentido, em caso de adoção, há irretratabilidade, cedendo a verdade 

real, ou biológica, em favor da paternidade mais relevante: a socioafetiva. 

A negatória de paternidade poderá ser aceita, em tese, quando o pai registra o 

filho, acreditando ser seu filho biológico, desconhecendo ser de outrem. 

Há a possibilidade de o pai negar a paternidade, em certas circunstâncias, 

conforme o permite o art. 1.601, a qualquer tempo. A imprescritibilidade é passível de 

críticas, pois, em alguns casos, desprezará a paternidade socioafetiva.
499
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Ao tratar do tema, Paulo Lobo identifica quatro referências da clara opção do 

legislador, no Código Civil, pelo paradigma da filiação socioafetiva: 1) a norma constante 

do art. 1.593 é inclusiva, pois a paternidade de qualquer origem é dotada da mesma 

dignidade; 2) o art. 1.596 reproduz a regra constitucional de igualdade dos filhos, tendo o § 

6º do art. 227, da Constituição Federal, inaugurado o paradigma aberto e inclusivo; 3) o art. 

1.597, V, admite a filiação mediante fertilização heteróloga, sendo o pai exclusivamente 

socioafetivo, jamais podendo contestar tal paternidade, desde que tenha dado prévia 

autorização; 4) o art. 1.605 é consagrador da posse do estado de filiação na segunda 

hipótese, “quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos”.   

Ao final, concebe que as hipóteses legais de parentalidade socioafetiva são a 

adoção, a filiação derivada de técnica de fertilização heteróloga e a posse de estado de 

filiação.
500

 

Paulo Lobo faz nítida distinção entre o estado de filiação, que advém da 

estabilidade dos laços afetivos construídos cotidianamente entre pai e filho e o 

conhecimento de sua origem genética. Assim, a filiação socioafetiva tem natureza de 

direito de família e o conhecimento da origem genética de direito da personalidade.    

No Superior Tribunal de Justiça, vimos que nos casos em que as ações foram 

manejadas pelos próprios filhos, privilegiou-se o vínculo biológico. Em sentido contrário, 

quando as ações foram manejadas pelo pai, ou por outro parente com interesse (irmãos), 

com o objetivo de ser declarado prevalente o vínculo biológico, não houve sucesso.  

A partir de meados de 2009, houve evolução no sentido de se admitir 

reconhecimento do parentesco socioafetivo, sem a exclusão do parentesco biológico 

registral, como por exemplo, nos seguintes julgamentos: 

 1) O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 07/05/2009, Apelação Cível 

Nº 70029363918, Oitava Câmara Cível, Relator Desemb. Claudir Fidelis Faccenda, com 

fundamento na Teoria Tridimensional no Direito de Família, de Belmiro Pedro Welter, 
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reconheceu a paternidade biológica em determinado caso, mantendo-se no registro de 

nascimento o nome do pai socioafetivo.
501

  

Na Doutrina, Belmiro Pedro Welter
502

, em 2009, sustentou a tese da Teoria 

Tridimensional no Direito de Família, reconhecendo todos os direitos das filiações genética 

e socioafetiva, deixando claro que: 

Não reconhecer as paternidade genética e socioafetiva, ao mesmo tempo 

com a concessão de TODOS os efeitos jurídicos, é negar a existência 

tridimensional do ser humano, que é reflexo da condição e da dignidade 

humana, na medida em que a filiação socioafetiva é tão irrevogável 

quanto a biológica, pelo que se deve manter incólumes as duas 

paternidades, com o acréscimo de todos os direitos, já que ambas fazem 

parte da trajetória da vida humana.  

[...] 

Entendo que, quando se cuida de ação de estado, de direito da 

personalidade, 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 de quem tem, por exemplo, quatro pais (dois genéticos 

e dois afetivos), atendendo sempre aos princípios fundamentais da 

cidadania, da afetividade, da convivência em família genética e afetiva e 

da dignidade humana, que estão compreendidos na condição humana 

tridimensional.   

[...] 
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Por isso, penso não ser correto afirmar, como o faz a atual doutrina e 

jurisprudência do mundo ocidental, que “a paternidade socioafeiva se 

sobrepõe à paternidade biológica”, ou que a “paternidade biológica se 

sobrepõe à paternidade sociaofetiva”, isso porque ambas as paternidades 

são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas, exatamente 

porque fazem parte da condição humana tridimensional, que é genética, 

afetiva, e ontológica.  

Belmiro Pedro Welter sustenta a perspectiva de que o ser humano tem uma 

abertura de caráter tridimensional: abertura às coisas (genético), aos outros ((des) afetivo) e 

para si (ontológico). Assim, genético é o mundo dos objetos a nossa volta, (des) afetivo é o 

mundo dos inter-relacionamentos entre os humanos, principalmente em família, e o 

ontológico é o mundo da percepção de si mesmo.
503

  

2) Em 29/05/2014, no Tribunal de Justiça de Roraima, com fundamento no 

melhor interesse da criança, bem como a existência de paternidade biológica do requerente, 

sem desconsiderar a existência da paternidade socioafetiva do pai registral, ambas 

propiciadoras de um ambiente em que a menor pode livremente desenvolver sua 

personalidade, foi reconhecida a paternidade biológica, sem, contudo, desfazer o vínculo 

jurídico oriundo da paternidade sociaofetiva.    

No caso, o pai biológico não registrou sua filha à época do nascimento, pois a mãe 

estava casada com o pai registral, que registrou a criança, mesmo sabendo que não era o 

pai biológico, utilizando-se da presunção de paternidade em virtude do matrimônio. 

Sobrevindo a separação do casal, o pai biológico requereu o reconhecimento da 

paternidade com a supressão do pai registral. No entanto, o pai registral, mesmo após a 

separação do casal, mantém vínculo afetivo com a menor, sendo, inclusive, chamado de 

pai. Ambos, portanto, querem ser “o pai” da menor. 
504

   

3) Precursora deste acórdão foi a decisão de primeira instância, proferida em 

novembro de 2011, pela Juíza Deisy Cristhian Lorena de Oliveira Ferraz, na 1ª Vara Cível 

da Comarca de Ariquemens, Rondônia, nos autos de investigação de paternidade, nº 
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0012530-95.2010.8.22.0002, cumulada com anulatória de registro, que reconheceu a 

multiparentalidade em face do pai registral e do pai biológico.
505

 

A mãe da criança viveu em união estável com o pai biológico no período de 1996 

a 2000, ocorrendo a concepção da criança no ano de 1999. 

De acordo com a genitora, ela se separou de seu companheiro sem saber que já 

estava grávida e passou a conviver com outro companheiro, que, ciente da situação, 

reconheceu juridicamente a paternidade da menina, assegurando que o fez sem erro, dolo 

ou coação. 

A união estável estabelecida com o pai socioafetivo e registral durou apenas até os 

quatro meses de vida da criança. No entanto, o pai registral nunca se afastou da menina, 

nem mesmo após a separação de sua genitora. Durante alguns períodos foi o guardião da 

menor.  

O pai biológico só foi conhecido pela menina aos onze anos de idade, por ocasião 

da realização do exame de DNA. O pai biológico declarou em audiência o desejo de 

reconhecer juridicamente a paternidade da criança.  

Segundo a juíza, as provas evidenciaram que o desejo de anular o vínculo registral 

com o pai socioafetivo partia exclusivamente da genitora da criança. O pai registral não 

demonstrou, em momento algum, o desejo de negar a paternidade. Ao contrário, declarou 

repetidas vezes que a amava muito e que a considerava como filha.  

A menor revelou que hoje considera que tem “dois pais”. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação RE 898060-SC, em 

21/09/2016, reconheceu a possibilidade jurídica da multiparentalidade.  

Esta é a linha de entendimento adotada pelo Ministro Luiz Fux, Relator do 

Recurso Especial Nº 898060/SC, como se pode notar: 

O conceito de pluriparentalidade não é novidade no Direito Estrangeiro. 

Nos Estados Unidos, onde os Estados têm competência legislativa em 

matéria de Direito de Família, a Suprema Corte de Louisiana ostenta 
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jurisprudência consolidada quanto ao reconhecimento da “dupla 

paternidade” (dual paternity). No caso Smith v. Cole (553 So.2d 

847,848), de 1989, o Tribunal aplicou o conceito para estabelecer que a 

criança nascida durante o casamento de sua mãe com um homem diverso 

do pai biológico pode ter a paternidade reconhecida com relação aos dois, 

contornando o rigorismo do art. 184 do Código Civil daquele Estado, que 

consagra a regra pater ist est quem nuptiae demonstrant. Nas palavras da 

Corte, a “aceitação, pelo pai presumido, intencionalmente ou não, das 

responsabilidades paternais, não garante um beneficio para o pai 

biológico. (...) O pai biológico não escapa de suas obrigações de 

manutenção do filho meramente pelo fato de que outros podem 

compartilhar com ele da responsabilidade”.
506

 

Em idêntico sentido,  

o mesmo Tribunal assentou  no caso T.D., wife of M.M.M. v. M.M.M., de 

1999 (730 So. 2d 873), o direito do pai biológico à declaração do vínculo 

de filiação em relação ao seu filho, ainda que resulte em uma dupla 

paternidade. Ressalvou-se, contudo, que o genitor biológico perde o 

direito à declaração da paternidade, mantendo as obrigações de sustento, 

quando não atender ao melhor interesse da criança, notadamente nos 

casos de demora desarrazoada em buscar o reconhecido do status de 

pai.
507

  

A consolidação jurisprudencial levou à revisão do Código Civil estadual de 

Louisiana, 

que a partir de 2005 passou a reconhecer a dupla paternidade nos seus 

artigos 197 e 198 (PALMER, Vernon Valentine. Mixed Jursdictions 

Worldwide: The Third Legal Family. 2. ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012). Louisiana se tornou, com isso, o primeiro Estado 

norte-americano a permitir legalmente que um filho tenha dois pais, 

atribuindo-se a ambos as obrigações inerentes à parentalidade.
508

     

Nos tempos atuais, descabe pretender decidir entre a filiação afetiva e a biológica 

quando o melhor interesse do descendente é o reconhecimento jurídico de ambos os 

vínculos.  

O reconhecimento da multiparentalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, 

vai depender do caso concreto, tendo em vista as peculiaridades de cada processo 

específico. 
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6.1.1 Parentalidade biológica e socioafetiva 

 

Após a decisão da Corte Suprema, que reconheceu a possibilidade da 

multiparentalidade, várias decisões ocorreram, demonstrando a importância e a extensão 

do caso julgado em repercussão geral.   

Mencionamos alguns casos que julgamos interessantes: 

Primeiro caso: 

Trata-se da Apelação Cível nº 36348-78.2011.8.10.0001, Relator Desembargador 

Paulo Sérgio Velten Pereira, Tribunal de Justiça do Maranhão, Quarta Câmara Cível, j. 

13/06/2017. 

Após o STF endossar a tese de acolhimento da multiparentalidade, em sede de 

repercussão geral, o pedido inicial foi alterado para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva post mortem com a manutenção dos pais biológicos, com todos os efeitos 

patrimoniais e extrapatrimoniais.
509

  

Segundo caso: 

O Poder Judiciário da Paraíba reconheceu um caso de “multiparentalidade 

inversa”. Foi autorizado que uma mulher retifique o seu registro civil de tal forma que 

acrescente o nome dos pais biológicos, sem a retirada da maternidade adotiva estabelecida.  

A requerente foi criada pelos pais biológicos até os sete anos de idade. Naquela 

época, sua mãe faleceu, seu pai teve dificuldades de criar todos os filhos e a autora foi 

morar com uma prima do pai, que a adotou, sendo desconstituídos os vínculos biológicos. 
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Sempre manteve uma relação de proximidade com todos os irmãos e com o pai biológico. 

Verifica-se, neste caso, que a adoção não foi impedimento para a multiparentalidade. 
510

 

Terceiro caso: 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 21/03/2018, obteve decisão que 

reconheceu a multiparentalidade de uma criança em relação à mãe biológica e os pais 

adotivos.  

Após a prisão da mãe biológica, em 2014, o menino ficou sob a guarda de uma 

prima casada, que ingressou com ação judicial, pedindo a destituição do poder familiar da 

mãe biológica e a adoção da criança. O pedido foi acolhido em primeira instância. A 

Defensoria, que atuou como curadora especial, apelou da sentença e os pais adotantes 

concordaram com a multiparentalidade. 
511

   

Da análise dos dois últimos casos, percebe-se uma mitigação da proibição da 

multiparentalidade na adoção, principalmente quando ocorre a adoção intuitu personae.  

Quarto caso: 

A terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 1674849/RS, de 

Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 23/04/2018, negou reconhecimento da 

multiparentalidade por constatar que a ação de investigação de paternidade com pedido de 

retificação do registro da criança foi ajuizada, exclusivamente, no interesse da genitora.  

A criança requerente nasceu em maio de 2012. O pai registral procedeu ao 

registro, sem ter a certeza da verdade biológica. 

O estudo social demonstrou que o pai socioafetivo, mesmo não tendo certeza em 

relação à paternidade, afirmou que não se importaria em continuar se responsabilizando 

pela criação da menina.  

Por outro lado, o pai biológico, além de não demonstrar afeição, expressamente 

afirmou à assistente social que seria indiferente à alteração do registro da criança. 
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Tendo em vista que o estudo social demonstrou que a ação foi ajuizada 

exclusivamente no interesse da genitora, que pretende constituir família com o pai 

biológico e para isto, tem-se valido da criança, forçando uma artificial aproximação; foram 

mantidas as decisões ordinárias de improcedência.  

A possibilidade de ser reconhecida a multiparentalidade com a concomitância das 

parentalidades biológica e socioafetiva não é uma regra, sendo uma casuística passível de 

conhecimento nas hipóteses em que as circunstâncias fáticas a justifiquem.  

Deve ser ressaltado o direito de a filha buscar a inclusão da paternidade biológica 

em seu registro civil, com todos os efeitos jurídicos, quando atingir a maioridade. 
512

         

 

6.1.2 Projeto de família multiparental 

 

Rodrigo da Cunha Pereira assevera que o tripé que sempre fundamentou o Direito 

de Família, sexo-casamento-reprodução, nos dias de hoje, não se faz mais necessário.  

Ter filhos, criá-los e educá-los pode estar atrelado a uma outra relação que não 

seja uma relação conjugal ou amorosa. 

Assim, há pessoas que querem ter filhos, mas não querem ter uma relação 

conjugal. Decorre desta situação o conceito de “Contrato de Geração de Filho” que é 

definido por “um contrato expresso ou tácito, entre um homem e uma mulher, ou entre 

duas pessoas, para gerarem um filho, formando-se apenas uma família parental, sem que 

daí decorra necessariamente uma relação conjugal”. 
513
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Devido ao desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida, é possível 

estabelecer parcerias de paternidade/maternidade, advindo apenas uma família parental. 

A diferença das famílias comuns é que se escolhe um(a) parceiro(a) tão somente 

para compartilhar a paternidade/maternidade, por meio de um ato reprodutivo, utilizando-

se das técnicas de reprodução medicamente assistida. 

É considerada uma alternativa à adoção e à inseminação artificial em que não se 

sabe quem é o doador do material genético e alternativa também ao útero de 

substituição.
514

 

Como vimos no Capítulo 4.3, a técnica de inseminação artificial caseira também é 

utilizada nas parcerias de paternidade/maternidade para formar apenas uma família 

parental.  

Realmente, com o advento da Carta Magna de 1988 e o reconhecimento das 

famílias monoparentais (art. 226, § 4º, CF) houve a total dissociação do estatuto jurídico do 

casamento e da união estável, do estatuto jurídico da filiação. Portanto, pode-se dizer que a 

nossa Constituição Federal acolhe as famílias advindas de uma relação parental, sem que 

haja uma relação conjugal.  

Assegura, ainda, a Constituição Federal (art. 226, § 7º, CF) que o planejamento 

familiar fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável, é de 

livre decisão do casal, vedada qualquer forma coercitiva no exercício desse direito.  

Regulamentando tal direito, a Lei Nº 9.263/96
515

 reconhece, em seu art. 2º, que o 

planejamento familiar é o conjunto de ações de regulação de fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 

pelo casal, sendo direito de todo cidadão.   

Em 12 de fevereiro de 2015, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
516

, 

acolheu um caso de dupla maternidade e paternidade em “Contrato de Geração de Filho”, 
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em que duas mulheres casadas entre si tiveram uma filha por meio da reprodução 

medicamente assistida heteróloga com doador de sêmen conhecido. 

Assinaram um “Pacto de Filiação” e se comprometeram a observar uma série de 

requisitos quanto ao poder familiar, direito sucessório, guarda, visitação e alimentos em 

favor da filha comum.  

Familiares e profissionais que tomaram parte neste “projeto de família 

multiparental”, segundo os autos, foram unânimes em atestar o alto grau de compromisso 

dos autores com o bem-estar da criança no presente e no futuro.  

Assim, a filha faz parte de dois núcleos familiares: o casal de mulheres unidas 

pelo casamento, em que uma é mãe biológica e a outra socioafetiva, e, o pai, fornecedor do 

material genético, que é pai biológico e constitui uma família monoparental com a menor.  

As mulheres estiveram em união estável desde 2008 e se casaram em 2014. 

Alegaram que possuem um relacionamento de profunda amizade com o homem e, desde 

2012, preparam-se, juntamente com as respectivas famílias, para ter um filho em conjunto.  

O trabalho de ambientação, para firmar uma cultura familiar comum, contou com 

a assessoria de psiquiatra e de terapeuta familiar. À medica especializada em reprodução 

humana coube a tarefa de orientar acerca da inseminação intra-uterina. O sêmen do homem 

foi colocado na cavidade uterina de uma delas, após um processo de estímulo da ovulação, 

bem como esclarecendo sobre os impedimentos legais para a inseminação artificial no 

caso. 

Desta gravidez, em outubro de 2014, nasceu uma menina que, inicialmente, foi 

registrada apenas pelos pais biológicos. Agora, com a autorização do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, o assento de nascimento será alterado, para a inclusão dos três pais 

e respectivos avós.  

Para o relator da apelação, há que se julgar a pretensão da parte, a partir da 

interpretação sistemática conjunta com os demais princípios infra-constitucionais, tal como 

da proteção integral, do princípio do melhor interesse da criança, previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90), e, especialmente, em atenção ao fenômeno da 

afetividade como formador de relações familiares e objeto de proteção Estatal, não sendo o 
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caráter biológico o critério exclusivo na formação dos vínculos familiares e, portanto, dos 

vínculos de filiação
517

.   

O caso refere-se à Apelação Cível N° 70062692876, do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, Relator Desembargador José Pedro de Oliveira Eckert, da Oitava Câmara, 

julgado em 12/02/2015.
518

 

Em comentário a essa decisão, Maria Berenice Dias assegura que a filha faz parte 

de dois núcleos familiares, isto é, um formado por suas mães, que são casadas e constituem 

uma família homoafetiva, sendo uma a mãe biológica e a outra a socioafetiva, e outro 

formado pelo pai, fornecedor do material genético e que constitui com a filha uma família 

monoparental.
519

    

Por um lado, parece importante que a criança não só conheça sua origem genética, 

mas também conviva com suas mães e com seu pai. Portanto, parece-nos, que haverá 

maior proteção à criança que já nasce sabendo sua origem genética, sendo o doador 

conhecido e partícipe da família. 

Consideramos, portanto, respondida a terceira pergunta sobre este Capítulo feita 

na Introdução do trabalho.  

No entanto, houve uma infração do médico à Resolução do CFM, vigente à época, 

Nº 2.013/2013
520

, inciso IV, que trata da doação de gametas ou embriões, número 2: “Os 

doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa”.  

Quais seriam as consequências para o médico que realizou o procedimento sem a 

preservação da identidade dos receptores e doadores?  

No caso acima, da Apelação Cível N° 70062692876, do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, Rel. Des. José Pedro de Oliveira Eckert, da Oitava Câmara, julgado em 
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12/02/2015, houve a infração médica com relação à identidade do doador, com atenuante, 

pois o doador quis se identificar e, além de tudo, assumiu a paternidade biológica. 

Caso semelhante já fora decidido na Comarca de Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul, em 11/09/2014, em uma ação de suprimento de registro civil com multimaternidade, 

ajuizada pelos pais biológicos e pela companheira da gestante.  

Segundo eles, o objetivo é levar a registro anotação de paternidade e de dupla 

maternidade, em comum acordo. A gestação foi acertada pelos três, com concepção 

natural, intentando fazer constar no registro civil do nascituro os nomes do pai e das duas 

mães, bem como de seus ascendentes.  

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a pretensão procede, não apenas 

por ser “moderna, inovadora, mas fundamentalmente – e o mais importante – tapada de 

afeto”. Na avaliação do julgador, no caso concreto, as mães são casadas entre si, o que lhes 

suporta a pretensão de duplo registro, enquanto ao pai, igualmente, assiste tal direito 

asseverou o Juiz Rafael Cunha. 
521

   

Não temos conhecimento de que se trata de uma família poliafetiva, embora a 

concepção tenha sido natural. 

                                                 
521

 Multiparentalidade: Registro civil de criança terá o nome do pai e de duas mães. Disponível em: 

<http://ww.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/?print=true=&idNoticia=247915>. Acesso em 13 set. 2014. 

Disponível em: <direito 

homoafetivo.com.br/anexos/juris/1395_26ba8e9ff65623f3ae95db074104f704.pdf> .Acesso em 15 jul. 

2017. Procede a pretensão. Moderna, inovadora, mas, fundamentalmente – e o mais importante – tapada 

de afeto. Na riquíssima experiência de um lustro de Jurisdição exclusiva de Família pronunciava às 

pessoas, diária e diuturnamente, das poucas certezas que tinha: que afeto demais não é o problema; o 

problema é a falta (infinda, abissal) de afeto, de cuidado, de amor, de carinho.O que intentam F., M. e L. 

G., admiravelmente, é assegurar à sua filha uma rede de afetos. E ao Judiciário, Guardados das Promessas 

do Constituinte de uma sociedade fraterna, igualitária, afetiva, nada mais resta que dar guarida à 

pretensão – por maior desacomodação que o novo e o diferente despertem. Não vislumbro necessidade de 

providências outras na espécie, embora louvável o cuidado do sensível Promotor de Justiça. As Mães são 

casadas entre si, o que lhes suporta a pretensão de duplo registro, enquanto ao Pai igualmente assiste tal 

direito. A desatualização do arcabouço legislado à velocidade da vida nunca foi impediente ao Judiciário 

Gaúcho; a lei é lampião a iluminar o caminho, não este, como já se pronunciou outrora; a principiologia 

constitucional dá guarida à (re)leitura proposta pela bem posta inicial. Muito haver a ser escrito. Serviria 

o presente case ao articular de erudita e fundamentadíssima sentença. Não é o que esperam, entretanto F., 

M., L.G. e, mui especialmente, M.A. (lindo nome); aguardam, sim, célere e humana decisão, a fim de 

adequar o registro civil da criança ao que a vida lhe reservou: um ninho multicomposto, pleno de amor e 

afeto. Forte, pois na ausência de impedientes legais, vem como com suporte no melhor interesse da 

criança, o acolhimento da pretensão é medida que se impõe. Isso, posto, julgo procedente o pedido, para o 

fim de determinar a expedição de mandado ao Registro Civil, anotando-se a paternidade e a dupla 

maternidade (e respectivas ascendências), nos termos do pedido. Expeça-se, de pronto, mandado, dada a 

urgência da situação. Registre-se. Intimem-se. Santa Maria, 11 de setembro de 2014. Rafael Pagnon 

Cunha. Juiz de Direito. Processo Nº 027/1.14.0013023-9, Comarca de Santa Maria, Vara da Direção do 

Foro. Estado do Rio Grande do Sul.    



266 

 

Porém, com relação à filiação, não importa o tipo de família, pois “a disciplina da 

filiação está toda ela edificada sobre os princípios da igualdade entre os filhos, da 

desvinculação do estado de filho do status dos pais e da doutrina da proteção integral” 

como bem ensina Rui Geraldo Camargo Viana.
522

 

No que diz respeito ao poliamor, ou uniões poliafetivas, formada por três ou mais 

pessoas que vivem uma relação de conjugalidade, de forma consensual e harmoniosa, em 

26/06/218, o plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) decidiu, por maioria, que 

cartórios brasileiros não podem registrar uniões poliafetivas em escrituras públicas. A 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Cármen Lucia, afirmou que “não é atribuição 

do CNJ tratar da relação entre as pessoas, mas do dever e do poder dos cartórios de lavrar 

escrituras”.
523

 

Sabemos que o Direito é reflexo dos anseios e da vontade da sociedade, restando 

apenas esperar a demonstração da vontade social sobre a família poliafetiva. É um tema 

ainda delicado social e juridicamente.  

Desta forma, consideramos respondida a pergunta de número 1, constante da 

Introdução, referente ao Capítulo 6.  

Entendemos que o número máximo de pais e mães biológicos/socioafetivos, nos 

casos de multiparentalidade planejada, deva ser quatro, respondendo à pergunta número 2 

da Introdução, referente a este Capítulo.   

E por que quatro? Porque mais de quatro, somados os pais e as mães, já 

caracteriza a família extensa ou ampliada, prevista no parágrafo único do art. 25 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi introduzida pela Lei nº 12.010/09. Assim, 

deve-se entender por família extensa 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 o 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.      
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6.1.3 Famílias reconstituídas 

 

Conforme preceitua Waldyr Grisard Filho, “família reconstituída é a estrutura 

familiar originada do casamento ou da união estável de um casal, na qual um ou ambos de 

seus membros têm um ou vários filhos de uma relação anterior”.
524

 

A figura do padrasto/madrasta não implica, necessariamente, a consequente figura 

de pai/mãe socioafetivos do enteado/enteada. O art. 1.636 do Código Civil é claro ao 

afastar o padrasto/madrasta de qualquer interferência ao exercício do poder familiar. 

Assim, poderá haver somente um vínculo por afinidade, sem maiores implicações de afeto, 

conforme preceitua o art. 1.595 do atual Código Civil.  

Anota Jones Figueirêdo Alves que o padrasto/madrasta, mesmo não tendo 

vínculos de afeto, não poderia, para eximir-se de uma suposta parentalidade socioafetiva, 

atuar sem os deveres mínimos de apego e de proteção à criança.
525

    

O Art. 1.588 do atual Código Civil assegura que os pais que venham constituir 

nova família, não deixam de exercer o múnus, que continuará sendo partilhado com o outro 

genitor do menor, sem qualquer alteração. 
526

  

O ideal seria que os pais convivessem com os filhos do casamento, ou união 

estável anterior, em coparentalidade, ou seja, não haverá mais a conjugalidade, mas restará 

a parentalidade.     

No entanto, a realidade é maior do que a lei e poderá haver o desenvolvimento de 

uma parentalidade fundada no afeto, estabelecendo-se a posse do estado de filho e levando 

ao status de uma parentalidade sociafetiva entre padrasto ou madrasta e enteado/enteada.  

Com relação à coexistência entre as parentalidades socioafetiva e a biológica, nas 

famílias reconstituídas, podemos citar o caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, em 14 de agosto de 2012, Apelação Cível, Processo n.º 0006422-
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26.2011.8.26.0286
527

, Comarca de Itu, Relator Alcides Leopoldo e Silva Júnior, que 

reconheceu, em decisão inédita, a multiparentalidade, para fazer constar no Registro de 

Nascimento de um rapaz de 19 anos o nome de sua madrasta, sem excluir o nome da mãe 

falecida três dias após o parto.  

Esta foi a primeira vez que um Tribunal manteve em registro aquilo que ocorreu 

na realidade.  

Em 16/09/2015, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível nº 

70064909864, Relator Alzir Felippe Schmitz, Oitava Câmara Cível) autorizou a inclusão 

do nome do pai socioafetivo no registro de nascimento de sua enteada, que já conta com o 

sobrenome do pai biológico. 

 A autora perdeu o pai biológico aos dois anos de idade, situação que levou sua 

mãe a novo casamento com o autor. Depois de quase 30 anos e da morte da mãe, o pai 

afetivo e a filha foram à Justiça para legalizar a relação de paternidade. 

O juízo de primeiro grau concedeu a adoção pretendida pelo pai afetivo, mas o 

nome do pai biológico deveria ser retirado do documento. Ambos apelaram ao TJ-RS e 

pediram o reconhecimento da multiparentalidade, a fim de manter os sobrenomes do pai 

adotante e do biológico. 

O relator do recurso, desembargador Alzir Felippe Schmitz, ponderou, em seu 

voto, que a pretensão dos autores deveria ser acolhida, já que inexistia vedação legal para o 

reconhecimento de duas paternidades (ou maternidades) quando observada a existência de 

dois vínculos. 

Em parecer encaminhado ao colegiado, o representante do Ministério Público 

apontou que a multiparentalidade tende a ser consolidada no cenário jurídico nacional. Isso 
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por causa da evolução das relações familiares, bem como com a própria evolução histórica 

do Direito. 

Conforme o parecer, a filiação não decorre exclusivamente do parentesco 

sanguíneo. É o que o artigo 1.593 do Código Civil diz que “o parentesco é natural ou civil, 

conforme resultado de consanguinidade ou outra origem”. Ressalta, ainda, que a 

Constituição, no artigo 227, parágrafo 6º, veda expressamente a prática discriminatória 

relativa à filiação. 
528

  

 

6.1.4 Famílias homoafetivas 

 

Em 13 de novembro de 2014
529

, a justiça brasileira permitiu que uma criança 

nascida na Bahia fosse registrada com o nome de três mães. Além da biológica, constará, 

no documento do menino, os nomes das mães adotivas, que têm um relacionamento 

homoafetivo. Este caso já foi abordado no Capítulo 5.2.1. 

O argumento da multiparentalidade foi acatado pelas partes e pelo Ministério 

Público Estadual. 

Embora já houvesse casos de multiparentalidade que envolvessem dois pais e uma 

mãe, ou duas mães e um pai, esse foi o primeiro caso com um casal homossexual.  

Em agosto deste ano, um casal de mulheres tentou registrar o filho de ambas em 

Porto Alegre, mas encontrou alguns problemas.   

Ágata é mulher trans e engravidou sua companheira Chaiane antes de iniciar o 

tratamento hormonal de transição de gênero. Após a confirmação da gravidez, Ágata 

retificou seus documentos a fim de ter seu nome na certidão de nascimento do filho.  

No entanto, o cartório não aceitou o nome de Ágata como genitora biológica da 

criança. Ágata, então, aceitou registrar o filho como mãe socioafetiva para poder incluir a 

criança em seu plano de saúde e transferi-la de hospital, mas desabafou: - “É angustiante 
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estar num momento feliz e não poder registrá-lo, além de me mencionarem como pai, de 

uma forma não legítima”.  

Chaiane assinou um documento dizendo que desistia de procurar pelo pai 

biológico da criança.  

A advogada do caso vai entrar com uma ação para fazer constar na certidão da 

criança que ela tem duas mães biológicas e reconhecer Ágata como tal. 
530

 

Entendemos que o Direito deva retratar a realidade. Deixamos sugestão de 

alteração legislativa. 

Com relação às mulheres trans, que fizeram o tratamento hormonal da transição 

de gênero após o registro de seus filhos, a alteração do assento no registro civil será por 

meio do procedimento administrativo previsto no art. 110 da Lei de Registros Públicos, 

sendo permitido apenas ao titular do registro, por ser direito da personalidade, e implicar 

alteração do estado da pessoa natural. 

Assim, por meio do processo administrativo, o filho (a) maior solicita a alteração, 

ou se for menor, fará o pedido representado (a) ou assistido (a).  

Outra situação que ocorre é o caso de casais homossexuais formados por dois 

homens, que fazem um projeto parental com outro casal homossexual de duas mulheres, 

em que os dois homens doam o material genético de ambos misturados para que não se 

saiba, efetivamente, quem é o pai e assim, ambos sejam considerados pais. 

Tal procedimento, que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina, tem a 

possibilidade de ser feito de forma caseira com uma seringa. 

Neste caso, uma das mulheres é inseminada com o sêmen misturado dos dois 

homens. Esta criança terá dois pais e duas mães. Não haverá relação de conjugalidade entre 

os doadores de material genético, mas haverá parentalidade.   

Como será feito o registro desta criança? 

Tal como sugerimos no caso relatado no Capítulo 4.3 do casal de homens, na 

Argentina, que reclamou a inscrição como pai de quem não havia doado o material 

genético para a realização de uma Técnica de Inseminação Caseria, mas que tinha a 
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intenção de ser pai em conjunto com seu marido e a melhor amiga deles, sugerimos 

também que, num caso destes, seja aplicada a chamada Vontade Procriacional.  

Assim o registro seria feito em nome das duas mães e dos dois pais.  

 

6.2 CONCLUSÃO 

 

A nova família que se descortina é a família formada por um pai e uma mãe, ou 

por múltiplos pais e mães. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a multiparentalidade, não 

esclareceu quanto ao limite de pais e mães. 

Nesta nova família, a relação de multiparentalidade entre os pais poderá ser uma 

relação de conjugalidade, ou de parentalidade.  

O melhor interesse da criança e do adolescente será sempre o norte, no entanto, o 

interesse dois pais, desde que legítimos, também deve ser apreciado em cada caso 

concreto.   

Consideramos o reconhecimento da multiparentalidade uma forma de minimizar 

injustiças, principalmente quanto se desconsidera a parentalidade socioafetiva em favor da 

biológica, deixando o pai socioafetivo ao desamparo futuro, depois de ter investido sua 

vida na criação do filho. 

Tanto nas famílias reconstituídas, quanto nas famílias advindas de um Projeto de 

família multiparental, entendemos que o número total de pais e mães deverá ser quatro.   

Com relação ao padrastio e ao madrastrio, acreditamos que há necessidade de uma 

regulamentação própria em nosso Código Civil, tal como já existe em outras legislações, 

quanto aos direitos e deveres dos padrastos/madrastas e dos enteados/enteadas.   
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7 OS EFEITOS JURÍDICOS “PRÓPRIOS” DA MULTIPARENTALIDADE  

 

Com relação aos “efeitos jurídicos próprios”, é possível inferir que a 

multiparentalidade gerará os mesmo efeitos das parentalidades vistas de forma individual. 

Caberá à Doutrina e à Jurisprudência discutir e avaliar a extensão dos “efeitos jurídicos 

próprios”, na prática, em relação aos casos concretos.   

Reconhecida a multiparentalidade, seus efeitos são de via de mão dupla, conforme 

preceitua o art. 229, da Constituição Federal: “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”.  

De acordo com Paulo Lôbo, os direitos e deveres jurídicos do filho, com múltiplas 

parentalidades, são iguais tanto para os pais socioafetivos, quanto para os pais 

biológicos.
531

 

 

7.1 NOME CIVIL 

 

O direito à identidade é um direito fundamental da pessoa, elencado nos direitos 

morais da personalidade, além do direito à honra, ao respeito e às criações intelectuais, na 

lição de Carlos Alberto Bittar. 
532

  

O nome civil integra a personalidade, individualizando o ser humano e o 

identificando nas relações sociais. Surge com o registro e o acompanha por toda a vida, 

com reflexos até após a morte. A regra geral, no Direito brasileiro, é a imutabilidade do 

nome civil.  

Com amparo nas exceções da lei, que exige maioridade civil, não prejuízo dos 

apelidos de família, além de justo motivo acolhido pelo Poder Judiciário, ouvido o 

Ministério Público, as alterações podem ocorrer.   
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No entanto, tendo em vista a relevância do papel do nome na formação e na 

consolidação da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado uma 

postura flexível na análise das particularidades de cada caso. 
533

   

Se comparado aos demais direitos da personalidade, o direito ao nome foi 

regulamentado no atual Código Civil, de forma abundante, nos artigos 16 a19. 

Assim, de acordo com o art. 16, o nome é composto pelo prenome e pelo 

patronímico, impropriamente denominado sobrenome, conforme anota Silmara Chinellato, 

pois sobrenome não tem qualquer significado, ao contrário de patronímico: o nome do 

pater. 
534

    

Por meio dos julgados analisados, já se verificou a possibilidade do acréscimo do 

nome do pai biológico, sem a necessidade da retirada do nome do pai socioafetivo e vice-

versa.   

De acordo com Mauricio Cavallazzi Póvoas, o nome do filho (a) poderia ser 

composto pelo prenome e o sobrenome de família de todos os genitores. A lei dos 

Registros Públicos, em seu art. 54, permite isso. Pelo princípio da igualdade entre homem e 

mulher, não mais se obriga colocar primeiro o sobrenome materno e, por último, o paterno. 

Em caso de divergência, caberá ao Juiz decidir, fundamentadamente, como ficará o nome 

completo do filho (a). 
535

 

Recente acórdão, REsp Nº 1.548.187/SP
536

, de Relatoria do Ministro Marco 

Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, reconheceu a possibilidade da 
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dupla paternidade e maternidade, passando o menor a ter registrado em seu assento de 

nascimento o nome dos seus dois pais, bem como o nome dos seus respectivos avôs e avós 

paternos, com todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais.  

No entanto, o menor continuará utilizando o nome pelo qual já é conhecido 

socialmente, assegurando-lhe o direito de, ao atingir a maioridade, e se assim o desejar, 

promover a inclusão do sobrenome do pai biológico em seu registro de nascimento.  

 

7.2 ALIMENTOS  

 

Entre os artigos que tratam da obrigação alimentar podemos citar: 

                                                                                                                                                    
parcialmente provido. 1. Trata-se de ação de investigação de paternidade de filho havido por mulher 

casada, fundada no art. 1.604 do CC/2002, em que o autor contesta o vínculo de filiação estabelecido na 

constância do casamento, a qual não se confunde com ação negatória de paternidade, prevista no art. 

1.601, para a qual o marido é o único legitimado, e que tem por objeto, exclusivamente, a impugnação da 

paternidade de filho concebido durante a relação matrimonial. 2. Segundo a jurisprudência dessa Corte, a 

ação é suscetível de ser intentada não apenas pelo suposto filho, mas também por outros legítimos 

interessados, como no caso, por aquele que afirma ser o verdadeiro pai. 3. O Direito de Família abrange a 

área mais especial e sensível do ser humano, merecendo suas demandas atenção extrema, visto que as 

controvérsias daí decorrentes podem gerar sequelas profundas ou danos emocionais irreparáveis, o que 

recomenda, em certos casos, que o julgamento da causa seja realizado sopesando as peculiaridades fáticas 

que lhe são próprias, sob pena de o Judiciário perpetuar uma situação que, não raras vezes, possa se 

distanciar do princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como 

corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelos arts. 227 da Constituição Federal e 1º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do 

aplicador da norma jurídica. 4. Sob esse prisma, após anos de amadurecimento da discussão, a doutrina e 

a jurisprudência têm preconizado que a prevalência dos interesses da criança é o sentimento que deve 

nortear a condução do processo em que se debate, de um lado, o direito ao estabelecimento da verdade 

biológica e, de outro, o direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a partir 

de uma relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho. 5. No caso em tela, extrai-

se dos autos que o marido da mãe assumiu a paternidade do menor de forma voluntária, mesmo sabendo 

que não era seu filho biológico, e desse reconhecimento estabeleceu-se um vínculo afetivo que, 

certamente, só vem se fortalecendo com o tempo, haja vista que ele permanece casado com a genitora da 

criança registrada, participando, em consequência, do seu convívio diário. 6. Por sua vez, desde que teve 

ciência da possibilidade de ser o pai biológico, o ora recorrido sempre buscou ter reconhecida essa 

condição. Inicialmente, mediante a realização do exame de DNA e, posteriormente, com o ajuizamento da 

presente ação, seguida da obtenção de regulamentação de visitas, o que também lhe permitiu conviver 

com o menor, desde quando ele tinha pouco mais de 2 (dois) anos de idade, e com ele estabelecer 

verdadeira relação paternal. 7. Os elementos fáticos do caso, portanto, revelam o surgimento de filiação 

por origens distintas, do qual emerge um modelo familiar diverso da concepção tradicional pela presença 

concomitante, tanto de vínculos estabelecidos por relação afetiva, quanto daqueles oriundos de 

ascendência biológica, e para cuja solução, vislumbrando o melhor interesse do menor, não se impõe a 

prevalência de um sobre o outro, mas o reconhecimento jurídico de ambos, seguindo a ratio essendi do 

que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt. N. 898.060/SC, Relator o Ministro Luiz 

Fux, DJe de 24/8/2017, no qual foi fixada a tese – com repercussão geral – de que “a paternidade 

socioafetiva declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais”. 8. Recurso especial parcialmente provido.          
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Art. 1.694. 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. 

Da leitura desse artigo verifica-se que a obrigação de prestar alimentos pode 

surgir em razão do parentesco, ou em razão da dissolução do casamento, ou da união 

estável. 

Com relação aos cônjuges e companheiros, a regra aplica-se na hipótese em que a 

guarda dos filhos for atribuída ao cônjuge ou companheiro que não possui as mesmas 

condições financeiras para a manutenção da prole. 
537

  

O reconhecimento da múltipla filiação acarreta que filhos e pais biológicos e 

afetivos sejam parentes entre si, estendendo-se tal parentesco na linha reta, sem limite de 

grau e, na linha colateral, até o quarto grau, de acordo com os artigos 1.591 e 1.592 do 

Código Civil. Portanto, são aplicáveis os artigos 1.697 e 1.698. 
538

  

Art. 1.696. 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. 

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, 

guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, os irmãos, assim 

germanos como unilaterais. 

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não 

estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a 

concorrer os de grau imediato; 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.  

Os artigos acima explicitam quais são os parentes que devem prestar alimentos: 

são os pais em relação aos filhos e, reciprocamente, os filhos em relação aos pais. Na falta 

dos parentes em linha reta ascendente, a obrigação estende-se aos descendentes e aos 

colaterais até o segundo grau, ou seja, os irmãos germanos ou unilaterais.    
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Portanto, o dever de prestar alimentos decorre do reconhecimento da filiação e é 

recíproco.  

Assim, os pais/mães biológicos e socioafetivos seriam credores e devedores de 

alimentos em relação ao filho, devendo ser respeitado o binômio necessidade/possibilidade 

(art. 1.694, § 1º do Código Civil).  

Se os múltiplos pais vierem a necessitar de alimentos, a rigor, o filho deve ser 

chamado a prestar alimentos aos seus múltiplos pais, transformando a multiparentalidade 

em ônus àquele filho. 

A população de idosos do Brasil está crescendo e projeções da Organização das 

Nações Unidas (ONU) indicam que, em 2040, haverá mais idosos no país do que crianças 

e adolescentes. O fenômeno traz novos desafios para a sociedade e o governo. Uma das 

obrigações é o pagamento de pensão alimentícia aos pais na velhice pelos filhos. 
539

 

O Estatuto do Idoso, regulamentado pela Lei nº 10.741/2003, destaca que o 

provimento de alimentos é um dos direitos assegurados ao idoso, sendo obrigação da 

família dar esse tipo de assistência. 
540

    

Importante lembrar que, de acordo com o art. 1.694 do Código Civil, não há 

solidariedade no cumprimento da obrigação alimentar pelos parentes, no entanto, no 

Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741/2003), o art. 12 assevera que “a obrigação alimentar é 

solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”. 

A proteção do idoso está garantida constitucionalmente, em especial, nos artigos 

229, que assegura ser dever dos filhos amparar os pais na velhice e 230, expressando que a 

família tem o dever de amparar as pessoas idosas. 
541

    

 Passemos, agora, a responder a Questão de número 2, constante da Introdução 

deste trabalho referente ao Capítulo 7:  
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Suponhamos o caso em que o pai biológico não registrou o fiho e outro pai 

socioafetivo o cria. Na condição de pobre e idoso, o pai biológico, depois de anos, vem 

pedir alimentos ao filho. Qual a solução adequada? 

Se não houve uma ação de reconhecimento de paternidade, juridicamente, o pai 

biológico não é pai. Assim, juridicamente, não há obrigação de se prestar alimentos. No 

entanto, se o filho souber que aquele é seu pai, entendemos que há um dever moral de 

solidariedade, que deve ser respeitado, garantindo-lhe um valor mínimo para sua 

sobrevivência.  

Mas, a questão não é pacífica, tanto na Doutrina, quanto na Jurisprudência, pois a 

conduta do idoso, no passado, pode gerar efeitos futuros.  

Giselda Hironaka traz uma reflexão sobre a conduta indigna como prática 

suficiente para retirar do credor de alimentos seu direito. Observa que “a dignidade da 

pessoa humana é um valor intrínseco ao ser humano e a indignidade é uma afronta a esse 

valor”. 

O parágrafo único do art. 1708 do atual Código Civil menciona a indignidade 

como causa de escusabilidade do dever de alimentar.   

Quando um dos pais abandona seus filhos, a rede de assistência interna na vida da 

família é quebrada por iniciativa de um de seus membros. A responsabilidade de prestar 

alimentos é descumprida e o tecido familiar se desfaz na mesma proporção.  

Que tipo de procedimento indigno deve ser considerado relevante a fim de 

provocar a extinção do direito aos alimentos? Ao serem combinados os artigos do Código 

Civil 1.708 e 1.814, que tratam da indignidade, Giselda Hironaka afirma que não há como 

limitar em rol taxativo os casos de violência pelos quais podem passar as relações entre 

familiares ou entre ex-familiares. 
542

  

Tendo em vista o caráter solidário da obrigação alimentar não cabe o pleito 

formulado por genitor contra filho maior de idade, se este não recebeu, por ocasião de sua 

menoridade, os cuidados paternos inerentes ao poder familiar. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação Cível Nº 2015.061245-4, 
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de Criciúma, Relator Des. Stanley Braga, data de julgamento 14/04/2016, Quarta Câmara 

de Direito Civil. 
543

 

Da mesma forma, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de 

que é descabida a fixação de alimentos em benefício da mãe que nunca cumpriu com os 

deveres inerentes ao poder familiar. Acórdão n. 995406, 20160610054187, Apelação 

Cível, Relator Des. César Loyola, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2017. 

Publicado no DJe: 20/02/2017.
544

  

Assim, tanto a Doutrina, quanto a Jurisprudência tendem a não impor a obrigação 

alimentar aos filhos em relação aos pais, que não cumpriram com os deveres relativos ao 

poder familiar, mesmo na sua velhice.   
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parentesco para postular algo que nunca ofereceu nem mesmo moralmente aos filhos. Além do mais, no 

caso, não restou devidamente comprovada a necessidade da genitora em pleitear alimentos, não 

merecendo, portanto, provimento o seu pedido.  
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7.3 PODER FAMILIAR 

 

Como serão o exercício e os efeitos jurídicos do Poder Familiar na 

multiparentalidade? 

Em princípio, tanto os pais socioafetivos quanto os pais biológicos detêm o poder 

familiar em relação aos filhos menores de acordo com o art. 1.630 do atual Código Civil. 

No entanto, poderão perdê-lo nas circunstâncias prevista no art. 1.635 do mesmo Código. 

O poder familiar deverá ser exercido pelos pais sociafetivos e biológicos de forma 

compartilhada, tal como ocorre com os pais separados. Caso ocorra conflito entre os pais 

biológicos e socioafetivos, será resolvido judicialmente e o juiz deverá se orientar pelo 

princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente. 
545

  

Como bem explica Angela Gimenez, presidente do IBDFAM-MT, a 

multiparentalidade tem trazido muita preocupação, principalmente, aos genitores que 

sofrem pela alienação parental. 

Em alguns casos, o alienador pode buscar promover o registro da dupla 

parentalidade para chancelar a severa alienação. 

No entanto, em outras situações, têm-se a presença de elevado afeto e cuidado, 

base da relação parental, gerando, sem dúvida, laços filiais com padrastos e madrastas, por 

isto a importância da análise do caso em concreto. 
546

 

 

7.4 GUARDA 

 

Embora tanto os pais socioafetivos, quanto os pais biológicos detenham o poder 

familiar, tendo em vista o melhor interesse da criança ou do adolescente, o caso concreto 
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 LOBO, Paulo. Parentalidade socioafetiva e multiparentalidade. Questões atuais. In: Direito Civil. 

Diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. SALOMÃO, Luis Felipe. TARTUCE, Flávio. Coord. 

São Paulo: Atlas, 2018. p. 607-608.  
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poderá exigir que a guarda seja unilateral ou compartilhada, tal como previsto no art. 1.583 

do atual Código Civil. 

Os critérios, que devem nortear os estudos feitos por equipe interdisciplinar sobre 

com quem deve permanecer a criança, devem ser a afinidade e a afetividade. Portanto, os 

pais socioafetivos têm sensível vantagem para deter a guarda da criança na 

multiparentalidade. 
547

   

Neste sentido foi a decisão da Quarta Vara de Família de Belém (PA), que 

concedeu a guarda provisória em sede de tutela de urgência de uma criança para a mãe 

socioafetiva, ao invés da mãe biológica.  

No caso em análise, a criança foi cuidada pela mãe socioafetiva desde um ano de 

idade, assim a tinha como única referência. Tal situação restou amplamente comprovada 

no processo. Houve uma audiência de justificativa em que o magistrado fez questão de 

ouvir a requerente (mãe socioafetiva), o que contribuiu para o julgado provisório. Foi 

pedido o registro multiparental. 
548

        

Assim, os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, poderão visitá-los e tê-los 

em sua companhia, bem como fiscalizar sua manutenção e educação, tudo de acordo com 

art. 1.589 do atual Código Civil.  

Conforme o art. 1.616, a sentença que julgar procedente a ação de investigação 

poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais, ou daquele que lhe 

contestou essa qualidade, devendo prevalecer a solução que melhor atenda aos interesses 

do menor.  

Com relação à pergunta número 3, constante da Introdução deste trabalho, sobre a 

necessidade de afeto e convivência familiar com os pais biológicos para que seja 

reconhecida a multiparentalidade, seguem as ponderações do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, que julgamos esclarecedoras:  
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 PÓVOAS, Mauricio Cavallazzi. Multiparentalidade. A possibilidade de múltipla filiação registral e seus 
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Na Apelação Cível nº 70.029.461.266, da Sétima Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro André Luiz Planella Vilarinho, 

julgado em 16/12/2006, ficou claro que: não se reconhecer a paternidade biológica por não 

existir afeto entre pai e filha e, além disto, restringir efeitos patrimoniais seria violar o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III; violar o 

objetivo fundamental constitucional de construir uma sociedade justa (art. 3º, I); violar os 

direitos e garantias fundamentais de igualdade de todos, sem distinção de qualquer 

natureza (art. 5º, caput), bem como os arts. 226, § 4º e 227, § 6º, todos da Constituição 

Federal. 
549

 

Assim, concluímos que pode existir a multiparentalidade, com o reconhecimento 

da parentalidade biológica, sem a necessidade de convivência familiar e a existência de 

afeto entre pais e filhos biológicos.    

 

7.5 DIREITOS SUCESSÓRIOS 

 

O direito de herança tem previsão constitucional, sendo cláusula pétrea, 

assegurado no art. 5º, inciso XXX. 

Portanto, está perfeitamente garantido o direito de herança do filho em relação aos 

pais e mães e o direito de herança dos mesmos pais e mães em relação a esse filho. 

A ordem de vocação hereditária prevista no art. 1829 do atual Código Civil 

assegura que: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

                                                 
549
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separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; 

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III – ao cônjuge sobrevivente; 

IV – aos colaterais. 

  Na sucessão em linha descendente, ou seja, na morte dos pais ou mães 

biológicos ou socioafetivos, o filho afetivo ou o biológico herda de todos os ascendentes.  

Neste mesmo sentido é o Enunciado 632, da VIII Jornada de Direito Civil, da 

Justiça Federal, publicado em 23 de maio de 2018: 

Enunciado 632 – Art. 1.596
550

 do atual Código Civil: Nos casos de 

reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à 

participação na herança de todos os ascendentes reconhecidos. 
551

 

Na sucessão em linha ascendente, falecendo o filho sem deixar descendentes, há 

dúvida com relação à redação dos artigos 1.836 e 1.837 do atual Código Civil. 

O problema a ser discutido daqui para frente é como será feita tal partilha na 

multiparentalidade.  

Anderson Shreiber apresenta o caso em que o filho, com patrimônio, venha a 

falecer antes dos pais, sem deixar descendentes, e este tenha um pai e uma mãe 

socioafetivos e um pai biológico, ou seja, dois pais e uma mãe.   

Pelo Código Civil atual, art. 1.836, § 2º, “os ascendentes da linha paterna herdam 

a metade, cabendo a outra metade aos da linha materna”. Em primeiro grau, isso quer dizer 

que o pai recebe a metade dos bens e a mãe a outra metade. 

Como ficará a divisão no caso de dois pais e uma mãe? A mãe recebe ½ e os dois 

pais recebem ¼ e ¼. 

Anderson Shreiber apresenta outra possibilidade: cada um recebe 1/3 do 

patrimônio do filho.
552
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Num primeiro momento, até para manter a igualdade prevista na lei, pensamos 

que o correto seria 1/3 para cada um dos pais e mãe.  

Se fossem um pai e uma mãe socioafetivos e um pai e uma mãe biológicos, 

caberia ¼ para cada um.  

Neste sentido foi a sugestão apresentada por Luiz Paulo Vieira de Carvalho e Luiz 

Cláudio Guimarães Coelho, ao proporem a manutenção do art. 1.836, CC02 como se 

encontra, apenas acrescentando o parágrafo único nos seguintes termos: “Em caso de 

multiparentalidade, falecido o descendente sem deixar prole, o quinhão correspondente aos 

ascendentes será dividido na mesma proporção do número de pais ou mães 

sobreviventes”.
553

 

O mesmo entendimento está presente no Enunciado 642
554

, da VIII Jornada de 

Direito Civil, da Justiça Federal, de 2018, com relação ao art. 1.836:  

Nas hipóteses de multiparentalidade, havendo o falecimento do 

descendente com o chamamento de seus ascendentes à sucessão legítima, 

se houver igualdade em grau e diversidade em linha entre os ascendentes 

convocados a herdar, a herança deverá ser dividida em tantas linhas 

quantos sejam os genitores. 

De acordo com o Enunciado 21, da Escola Paulista da Magistratura (EPM), de 10 

de novembro de 2017, “a coexistência de filiações socioafetiva e biológica no Registro 

Civil das Pessoas Naturais enseja a partilha da herança, em caso de falecimento do filho, 

entre todos os genitores, por cabeça”. 
555

  

O Supremo Tribunal Federal, após julgamento dos Recursos Extraordinários RE 

Nº 878.694, que trata de união de casal heteroafetivo, e do RE Nº 646.721, em que é 
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abordada a sucessão em uma relação homoafetiva, aprovou a seguinte tese para fim de 

repercussão geral, válida para ambos os processos: 

“No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime 

sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o 

regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil”. 
556

 

No entanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal trouxe dúvida 

sobre a qualificação, ou não, do companheiro como herdeiro necessário. Desta forma, o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) opôs embargos de declaração no RE 

878.694, e questionou a aplicação do art. 1.845 e de outros dispositivos do atual Código 

Civil à união estável.   

A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos de declaração foi no 

sentido de que a repercussão geral reconhecida diz respeito apenas à aplicabilidade do art. 

1.829 do atual Código Civil às uniões estáveis, não havendo omissão a respeito da 

aplicabilidade de outros dispositivos a tais casos.  

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso assegurou que “não há que se falar 

em omissão do acórdão embargado por ausência de manifestação com relação ao art. 1.845 

ou qualquer outro dispositivo do Código Civil, pois o objeto da repercussão geral 

reconhecida não os abrangeu. Não houve discussão a respeito da integração do 

companheiro ao rol de herdeiros necessários, de forma que inexiste omissão a ser 

sanada”.
557

 

Voltando aos nossos questionamentos: se, no caso de um filho com dois pais e 

uma mãe, ou seja, um pai e uma mãe socioafetivos e um pai biológico, este filho fosse 

casado, ou vivesse em união estável, como ficaria a sucessão dos ascendentes 

multiparentais? 
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De acordo com o art. 1.837 do atual Código Civil, ao cônjuge, ou ao companheiro 

tocará um terço da herança, quando concorrer com ascendente em primeiro grau, cabendo-

lhe a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.  

Nossa sugestão é que para o cônjuge continue sendo 1/3 e, para todos os pais, os 

outros 2/3 em partes iguais, ou seja: 2/9, 2/9 e 2/9. 

Caso haja dois ascendentes, cada um receberá 1/3 e, se houver apenas um 

ascendente vivo, o cônjuge receberá metade e o ascendente vivo a outra metade.  

Sugestão de alteração legislativa: 

Art. 1.837. Parágrafo único: Em caso de multiparentalidade, ao cônjuge, 

ou ao companheiro caberá um terço da herança, sendo o quinhão, 

correspondente aos ascendentes, dividido na mesma proporção do 

número de pais ou mães sobreviventes. Caber-lhe-á a metade desta, se 

houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.    

 

7.6 CONCLUSÃO 

 

Reconhecida a multiparentalidade, os efeitos jurídicos que lhe são próprios são de 

via de mão dupla, tudo de acordo com a Constituição Federal que impõe aos pais o dever 

de assistir, criar e educar os filhos menores, e aos filhos maiores o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Desta forma, a igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva impõe os 

mesmos direitos e deveres jurídicos do filho com múltiplas parentalidades, tanto para os 

pais biológicos quanto, para os pais socioafetivos.  

Os efeitos jurídicos da multiparentalidade, no Direito de Família, abrangem os 

institutos, do nome civil, da guarda, dos alimentos, do poder familiar, e atingem, também, 

o Direito das Sucessões.  

A imutabilidade do nome civil, no Direito brasileiro, é a regra geral. Todavia, com 

amparo nas exceções da lei, as alterações podem ocorrer. 

Em tese, o nome do filho(a) poderá ser composto pelo sobrenome de família de 

todos os genitores. No entanto, deverá haver bom senso de todos os envolvidos na 

adequação do novo nome. 
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Em caso de divergência, caberá ao Juiz decidir, fundamentadamente, como ficará 

o nome completo do filho (a).  

No assento de nascimento, deverá constar o nome dos pais, mães e respectivos 

avôs e avós paternos e maternos, com todas as consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais.  

Do reconhecimento da filiação decorre o dever de prestar alimentos e este dever é 

recíproco. Assim, os pais/mães biológicos e socioafetivos seriam credores e devedores de 

alimentos em relação ao filho (a).   

Tendo em vista que a população de idosos está crescendo no Brasil, de tal sorte 

que, no futuro, haverá mais idosos do que crianças e adolescentes, a multiparentalidade 

poderá se transformar em um ônus pesado àquele filho (a) que tem mais de um pai e de 

uma mãe.  

Tanto a Doutrina, quanto a Jurisprudência tendem a não impor o dever aos filhos 

de prestar alimentos em relação aos pais, que não cumpriram com os deveres relativos ao 

poder familiar, mesmo que já sejam considerados idosos. No entanto, entendemos que o 

dever de solidariedade familiar deva ser respeitado, garantindo-lhes um valor mínimo para 

sua sobrevivência.      

O exercício do poder familiar na multiparentalidade, em princípio, será exercido 

tanto pelos pais socioafetivos, quanto pelos pais biológicos. A melhor forma deverá ser a 

compartilhada, tal como já ocorre com os pais que se divorciam. Em caso de conflito, o 

que não é difícil, caberá ao juiz resolver o caso, com fundamento no princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente.  

Tal como ocorre com os casais que se separam, poderá ocorrer a alienação 

parental em alguns casos. Este será um grave problema a ser enfrentado nos 

relacionamentos em que ocorra a multiparentalidade.  

Com relação ao instituto da guarda, embora os pais socioafetivos e biológicos 

detenham o poder familiar, no caso concreto, tendo em vista o melhor interesse da criança 

e do adolescente, a guarda poderá ser compartilhada ou unilateral.  

Com fundamento na afetividade e na afinidade, a equipe multidisciplinar definirá 

com quem deve permanecer a criança. Portanto, os pais socioafetivos, em princípio, 



287 

 

 

 

parecem os mais indicados para deter a guarda da criança e do adolescente nos casos de 

multiparentalidade.      

Em casos de reconhecimento forçado da parentalidade biológica, a melhor 

solução para a criança e o adolescente poderá ser a permanência sob a guarda dos pais 

socioafetivos.  

Assim, concluímos que pode haver a multiparentalidade sem que haja a 

necessidade de afeto e convivência familiar com os pais biológicos.  

Os direitos sucessórios estão perfeitamente garantidos ao filho em relação aos 

seus pais e mães e a estes em relação ao filho. 

Logo, na sucessão em linha descendente, o filho afetivo ou biológico herda de 

todos os ascendentes.    

Na sucessão em linha ascendente, falecendo o filho sem deixar descendentes, 

haverá necessidade de modificação do atual Código Civil com relação aos arts. 1836 e 

1.837. 

Com relação ao art. 1.836 do atual Código Civil, as sugestões trazidas foram no 

sentido de que, se houver igualdade em grau e diversidade em linha entre os ascendentes 

convocados a herdar, a herança deverá ser dividida em tantas linhas quantos sejam os 

genitores.  

No caso de um filho com dois pais e uma mãe, ou seja, um pai e uma mãe 

socioafetivos e um pai biológico, este filho fosse casado, ou vivesse em união estável, 

deixamos nossa sugestão de lege ferenda no sentido de que se mantenha a reserva de 1/3 

para o cônjuge, ou para o companheiro, acrescendo-se um parágrafo único ao art. 1.837 do 

atual Código Civil.         

O Supremo Tribunal Federal deixou claro que não há mais diferenciação em 

relação à sucessão do companheiro e do companheiro, devendo ser aplicado em ambos os 

casos o regime estabelecido no art. 1.829 do atual Código Civil. 

No entanto, nada disse a respeito de o companheiro ser herdeiro necessário.   
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8 SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

 

SUBTÍTULO II - Das relações de parentesco 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sobre a noção de afinidade o Código Civil português é textualmente claro em seu 

art. 1.584°: “Afinidade é o vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro”. 

Com base no Código Civil português, sugerimos: 

Art. 1.594-A. Afinidade é o vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro. 

Art. 1.595. 

§ 1º A afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou 

companheiro. 

Art. 1.524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos 

parentes em linha reta de um dos nubentes, pelos afins e pelos colaterais em segundo grau, quer 

sejam parentes consanguíneos ou afins.  

 

CAPÍTULO II – FILIAÇÃO 

Pensamos que seja importante que o Código Civil contenha a previsão da posse 

do estado de filho tal como consta do Código Civil belga, art. 331. Sugerimos então: 

Art. 1.596 A. A posse do estado de filho deverá ser contínua. Ela se estabelece por fatos 

que, juntos ou separadamente, indiquem a relação de filiação. Esses fatos são entre outros: que a 

criança sempre tenha portado o nome do pai; que o pai a trate como seu filho; que, na qualidade 

de pai ou de mãe tenha provido seu sustento e educação; que o filho os trate como seu pai, ou sua 

mãe; que a criança seja reconhecida como filho pela família e pela sociedade; que a autoridade 

pública a considere como tal.  

 Para que se pudesse falar em presunção de parentalidade, o inciso III, do art. 

1.597 poderia ter a seguinte redação: 

Art. 1.597 

III. havidos por reprodução assistida homóloga, mesmo que falecido o marido, ou a 

mulher, nos casos em que se utilize a gestação de substituição. 

Com relação à presunção da filiação resultante de fecundação artificial homóloga 

ou heteróloga, em caso de união estável, deixamos a sugestão de alteração legislativa no 

seguinte sentido: 
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Art. 1.597 

VI – na constância da união estável, haverá a mesma presunção constante dos incisos 

anteriores, desde que haja a certidão de conversão de união estável em casamento, ou escritura 

pública de união estável, ou ainda sentença em que foi reconhecida a união estável do casal.  

Sobre a presunção prevista no inciso V, do art. 1.597 esta é absoluta. O Código 

Civil português
558

 prevê, em seu art. 1839º, nº 3, que não é permitida a impugnação de 

paternidade com fundamento nas técnicas de reprodução medicamente assistida ao cônjuge 

que nela consentiu. Importante, também, é deixar clara a impossibilidade de o doador 

reivindicar a filiação. Deixamos a seguinte sugestão: 

Art. 1.597 A. A presunção constante do inciso V do artigo anterior é absoluta, não sendo 

permitida a impugnação de parentalidade com fundamento nas técnicas de reprodução 

medicamente assistida ao cônjuge, ou companheiro que nela consentiu.  

§ 1º. Não cabe ao doador do material genético reivindicar a filiação.  

Para que conste a multiparentalidade no texto do Código Civil, sugerimos o Art. 

1.593-A 

Art. 1.593-A. O parentesco pela multiparentalidade pressupõe a existência da 

parentalidade biológica e da socioafetiva concomitantemente.   

 

CAPÍTULO III - DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS 

 

Nos casos de gestação de substituição, sugerimos que a Certidão de Nascido Vivo 

da criança contenha o nome dos pais biológicos e não o da parturiente.  

Nos casos de gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, sugerimos 

que a Certidão de Nascido Vivo da criança contenha o nome da mãe parturiente e da mãe 

doadora do material genético.  

Nos casos de mulheres trans, sugerimos que a Certidão de Nascido Vivo da 

criança contenha o nome das duas mães biológicas.  

Art. 1.608 

§ 1º Nos casos de gestação de substituição a Declaração de Nascido Vivo da criança 

deverá conter o nome dos pais biológicos e não o da parturiente.  
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§ 2º Nos casos de gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, a Certidão de 

Nascido Vivo da criança deverá conter o nome da parturiente e da doadora do material genético.  

§ 3º Nos casos de mulheres trans, a Certidão de Nascido Vivo da criança deverá conter o 

nome de ambas as mães biológicas.   

 

DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

Deixamos como sugestão a modificação do § 4º do art. 1800 do Código Civil e do 

parágrafo único do at. 1.597, acrescido pelo PLS nº 749/2011: para constar o prazo de três 

anos após a abertura da sucessão em que os bens reservados, salvo disposição em contrário 

do testador, sejam destinados aos herdeiros legítimos caso não seja concebido o herdeiro 

esperado. 

Art. 1.800.  

§ 4º. Se decorridos três anos após a abertura, não for concebido o herdeiro esperado, os 

bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos.   

Art. 1.597 

Parágrafo único: Nos casos de filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo 

que falecido o marido, ou a esposa e de filhos havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de 

embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, a utilização post mortem 

do sêmen do marido ou companheiro, de óvulos da esposa ou companheira, ou de embriões 

excedentários somente poderá ser feita pela esposa ou companheira e pelo marido ou 

companheiro, no prazo de até três após o óbito, e mediante existência de autorização expressa do 

falecido (a).   

A fim de acolher a sucessão em caso de multiparentalidade, sugerimos a alteração 

dos artigos 1.836 e 1837 todos do Código Civil atual, da seguinte forma: 

Art. 1.836.  

§ 3º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, nos casos de 

multiparentalidade, a herança deverá ser dividida em tantas linhas quantos forem os 

genitores.  

Art. 1.837. 

Parágrafo único: Em caso de multiparentalidade, ao cônjuge, ou ao companheiro 

caberá um terço da herança, sendo o quinhão, correspondente aos ascendentes, dividido 

na mesma proporção do número de pais, ou mães sobreviventes. Caber-lhe-á a metade 

desta, se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.  
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ANEXO 

 

Recurso Extraordinário N° 898.060 SC, Relator Min. Luiz Fux, j. 21/09/2016. Ementa: 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. 

Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação 

pela constituição de 1988. Eixo central do direito de família: deslocamento para o plano 

constitucional. Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1°, III, da CRFB). Superação de 

óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. 

Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-

político. Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-concebidos. 

Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. União estável (art. 226, § 

3°, CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4°, CRFB). Vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6°, CRFB). Parentalidade presuntiva, 

biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos 

parentais. Reconhecimento concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da 

paternidade responsável (art. 226, § 7°, CRFB). Recurso a que se nega provimento. 

Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 1. O prequestionamento revela-se 

autorizado quando as instâncias inferiores abordam a matéria jurídica invocada no Recurso 

Extraordinário na fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 

desta Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das assertivas 

fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos preceitos constitucionais 

introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se definitivamente da vetusta distinção entre 

filhos legítimos, legitimados e ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 

1916, cujo paradigma em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade 

do casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto afetivo. 3. A família objeto 

do deslocamento do eixo central de seu regramento normativo para o plano constitucional 

reclama a reformulação do tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do 

sobreprincípio da dignidade humana (art. 1°, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A 

dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de 

determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo que a eleição individual dos 

próprios objetivos de vida tem preferência absoluta em relação a eventuais formulações 

legais definidoras de modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo 

legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 187). 5. A 

superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias construídas pelas 

relações afetivas interpessoais dos próprios indivíduos é corolário do sobreprincípio da 

dignidade humana. 6. O direito à busca da felicidade, implícito ao art. 1°, III, da 

Constituição, ao tempo que eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-

político, reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e liberdade 

de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se imiscua nos meios eleitos 

pelos cidadãos para a persecução das vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte 

dos Estados Unidos da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-

Ag.R,  

Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 

14/10/2011. 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero instrumento de consecução 

das vontades dos governantes, por isso que o direito à busca da felicidade protege o ser 

humano em face de tentativas do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos 

pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente exemplificativo, 
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reconhece como legítimos modelos de família independentes do casamento, como a união 

estável (art. 226, § 3°) e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4°), além de enfatizar que espécies de 

filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem equivalente tutela diante da lei, 

sendo vedada discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 

6°). 9. As uniões estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte como 

entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação não-reducionista do 

conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento 

civil (ADI n° 4.277, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

05/05/2011). 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da 

tutela normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: 

(i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela 

descendência biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução científica responsável pela 

popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, 

tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da 

identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 12. A 

afetividade, enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e 

jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, 

reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em 

favor daquele que utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo 

pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição pela comunidade (reputatio). 

13. A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7°, 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.  14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode 

ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela 

Suprema Corte do Estado da Lousiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao 

mesmo tempo, ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da 

paternidade. Doutrina. 15. Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, 

não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, por isso que 

merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os vínculos parentais 

de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos 

sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 

1°, III) e da paternidade responsável (art. 226, § 7°). 16. Recurso Extraordinário a que se 

nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: 

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

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

efeitos jurídicos próprios. (Recurso Extraordinário, Nº 898.060-SC, Relator Min. Luiz Fux, 

julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico DJe-187 Divulgado em 23/08/2017, 

Publicado em 24/08/2017). Disponível em: 

<http:www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeorasp#resultado > e 

redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13431919. Acesso em 23 ago. 

2018.  

 

 

 



293 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

1) A parentalidade socioafetiva, constante do art. 1.593, do atual Códgio Civil, era 

reconhecida pela Doutrina como modalidade de parentesco civil, juntamente com a adoção 

e o parentesco pelas técnicas de reprodução medicamente assistida heteróloga.  

Após a decisão do Supremo Tribual Federal, por maioria de votos, em 22 de setembro de 

2016, em sede de Repercussão Geral Nº 622, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, o afeto foi 

alçado à fonte de parentesco e a locução “outra origem”, constante do art. 1.593 do atual 

Código Civil abarca a parentalidade socioafetiva, tendo em vista a clareza solar da tese 

fixada pelo Supremo Tribunal Federal: 

“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”. 

2) Gaças à Constituição Federal de 1988, não se pode mais falar em parentesco legítimo 

para os filhos havidos do casamento e parentesco ilegítimo para os filhos havidos de 

relações eventuais ou adulterinas. Também não existe mais a desigualdade entre os filhos 

consanguíneos e os adotivos.   

A regra constante do § 6º, do art. 227 da Constituição vigente, vem reproduzida no art. 

1.596 do atual Código Civil e assegura que: “Os filhos havidos ou não da relação de 

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

designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Portanto, por meio deste comando Constitucional da igualdade entre os filhos, podemos 

assegurar que as relações de parentesco na multiparentalidade serão extensivas a todos os 

parentes, não se limitando aos parentes em linha reta. Há limitação de grau apenas na linha 

colateral, até o quarto grau, de acordo com o art. 1.592 do atual Código Civil. O parentesco 

na linha reta não tem limitação.  

3) Adotamos o entendimento de que a afinidade, para o nosso Direito, seja um vínculo de 

efeitos limitados, pois para que um padrasto seja considerado pai do enteado há um longo 

caminho a ser percorrido por ambos até que se chegue à paternidade e filiação 

socioafetivas. Caminho este que nem sempre é percorrido por todos os padrastos/madrastas 

e enteados/enteadas, permanecendo apenas o vínculo por afinidade.    
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4)  Com relação à parentalidade responsável, verifica-se que, no ordenamento jurídico, não 

há um dever de amar, mas há o fundamento constitucional da parentalidade responsável 

insculpido no § 7º, do art. 226: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal [...]” e art. 

229: “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”. 

Como bem definiu a Relatora Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 1.159.242-

SP, Terceira Turma, julgado em 24/04/2012: “amar é faculdade, cuidar é dever”. E 

acrescentou: “aqui não se fala ou se discute amar e, sim, a imposição biológica e legal de 

cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem 

filhos”. 

No julgamento do RE nº 898.060-SC, o Ministro Gilmar Mendes deixou claro que “não se 

pode incentivar a paternidade irresponsável”. Assim, as obrigações de que tem um filho 

continuam, ainda que outra pessoa o crie. 

Portanto, deixar de reconhecer a parentalidade biológica, porque o filho (a) já tem uma 

parentalidade socioafetiva seria estimular a parentalidade irresponsável.  

A melhor solução seria o reconhecimento de ambas. 

5) Desta forma, após a Constituição Federal de 1988, os pais têm deveres para com seus 

filhos e o descumprimento de tais deveres acarreta um ato ilícito que faz nascer o direito de 

obter um ressarcimento em razão do dano moral ou patrimonial, tudo de acordo com o art. 

5º, incisos V e X da Constituição atual. 

6) Embora muitos doutrinadores entendam que a busca da paternidade biológica por aquele 

que já possui um pai socioafetivo, principalmente quando o pai biológico possui 

patrimônio, é uma demanda argentária, respeitamos, mas não conseguimos entender desta 

maneira. 

De fato, se um indivíduo tem um filho e não assume tal paternidade e vem outro e cria esta 

criança, dando-lhe afeto, sustento e educação, o problema do indivíduo não está resolvido. 

Se ele for rico, pior ainda. Pois, deixou de dar ao seu filho, além do afeto e cuidados, o seu 

patrimônio. Portanto, nada mais justo que tal filho tenha sua paternidade biológica 

reconhecida, cabendo, ainda, danos morais e patrimoniais pelo abandono afetivo.  

Neste caso, também, o ideal seria a manutenção de ambas as parentalidades.  
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7)  No caso da entrega para adoção, futuramente, o (a) adotado (a) não poderia 

responsabilizar civilmente seus pais biológicos por abandono afetivo, pois a entrega foi 

feita por meio do Poder Judiciário, e, além disso, houve a destituição do poder familiar. 

Quanto à possibilidade de que o (a) adotado (a) venha a desenvolver a filiação socioafetiva 

com seus pais biológicos, entendemos ser perfeitamente possível, cabendo, neste caso, a 

multiparentalidade. 

Vimos que em alguns casos de adoção intuitu personae, cujos pais mantém contato entre 

si, o Poder Judiciário tem permitido a multiparentalidade entre os pais adotivos e 

biológicos.   

8) Importante deixar claro que o aborto jamais poderá ser aceito como uma técnica de 

planejamento familiar. 

Com relação à permissão do aborto até o primeiro trimestre da gestação, acreditamos que, 

somente uma lei poderá dizer que o início da atividade cerebral será considerado como 

marco inicial para impedimento do aborto, assim como a Lei nº 9.434/1997 Lei dos 

Transplantes, assegurou que a retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano destinados a transplante, ou tratamento, deverá ser precedida de diagnóstico de 

morte encefálica (art. 3º). Portanto, somente o legislador, com amparo da medicina, poderá 

permitir o aborto até o terceiro mês de gestação.  

9) Como o tema do aborto, até o terceiro mês de gestação, envolve razões de ordem ética, 

religiosa, moral, de saúde pública e direitos fundamentais, entendemos que a matéria 

deveria ser discutida no Poder Legislativo e não no Poder Judiciário.  

10) Respondendo à pergunta, que ensejou reflexões, entendemos que o pai e a mãe 

biológicos têm o direito de não querer ser pai e mãe, mas de forma responsável, entregando 

a criança em adoção.   

11) O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela crianças e adolescentes nas diversas 

fases de vida, inclusive na uterina, garantindo à gestante o atendimento pré e perinatal, 

bem como o apoio alimentar que necessitar, tudo conforme os arts. 7º e 8º da Lei nº 

8.069/90. 

Além disto, o art. 19-A permite que a gestante ou mãe manifeste seu interesse em entregar 

seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento. 
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Por outro lado, o Provimento nº 63/2017, do CNJ prevê o registro civil do adotado na 

hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento em seu art. 3º. 

Portanto, entendemos que há a possibilidade de tutela para a adoção do nascituro no atual 

Estatuto da Criança e do Adolescente após a atualização trazida pela Lei nº 13.509/2017 e 

pelo Provimento nº 63/2017. 

12) Nos casos em que haja a destituição do poder familiar, a parentalidade biológica não 

mais poderá ser reintegrada, conforme previsão legal. No entanto, defendemos a 

multiparentalidade, no caso em que o adotado desenvolva com os pais biológicos os 

vínculos da socioafetividade, passando assim a serem os pais biológicos, pais socioafetivos 

perante a lei, ou seja: manutenção do pai e da mãe adotivos e reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva dos pais biológicos que foram destituídos.  

13) Entendemos que, nas adoções unilaterais, quando a mãe ou pai biológico sejam 

falecidos, a multiparentalidade representará a melhor solução jurídica.  

14) As técnicas de Reprodução Medicamente Assistida vêm sendo aplicadas desde o início 

dos anos noventa e as únicas normas que as regulamentam, até o presente momento, são a 

tímida abordagem da lei civil sobre as presunções de paternidade, bem como os textos das 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina.  

Os inúmeros Projetos de Leis existentes sobre o tema não prosperam e apresentam-se 

defasados, pois em nenhum deles se encontra a regulamentação das técnicas de 

Reprodução Medicamente Assistida para os pares homossexuais. 

Em sentido contrário, as Resoluções do Conselho Federal de Medicina preocupam-se, 

sempre, em atender os avanços das conquistas sociais, quer sejam alcançadas pelo 

Supremo Tribunal Federal, quer sejam em defesa do aperfeiçoamento das práticas baseadas 

nos princípios éticos e bioéticos que ajudem a trazer maior segurança e eficácia a 

tratamentos e procedimentos médicos.      

15) O conceito de vontade procriacional seria uma boa medida para definir a parentalidade 

de quem doou o material genético. 

Vimos casos em que o indivíduo doou com a intenção de não ser tido como pai e outros em 

que o doador quis fazer parte de um projeto parental, embora não quisesse fazer parte de 

um projeto conjugal.  
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16)  Como não há lei, nada impede que uma pessoa, nascida pelas Técnicas de Reprodução 

Medicamente assistida, ingresse em juízo com ação de investigação de 

paternidade/maternidade contra o doador (a) de seu material genético, dando origem à 

multiparentalidade: parentalidade social mais a parentalidade biológica.  

Acreditamos que o tema já está maduro, existindo bons projetos de leis sobre o tema, como 

vimos neste trabalho. O que falta é a vontade política para a aprovação de uma lei sobre o 

assunto.     

17) A adoção de embriões, o descarte dos embriões excedentários, a gestação de 

substituição e a reprodução assistida post mortem são problemas que têm sido enfrentados 

pelo Conselho Federal de Medicina, por meio de suas Resoluções, deixando o legislador de 

participar destas importantes decisões.  

18) Sem a existência de uma Lei que regulamente, entendemos que não se pode falar em 

adoção de embrião, embora as ponderações dos juristas Silmara Chinellato e José de 

Oliveira Ascensão estejam corretíssimas. Além disto, entendemos que embrião pré-

implantatório não pode ser considerado nascituro, pois será considerado nascituro a partir 

da implantação no ventre materno.    

19) Até a Resolução nº 1.358/1992, a única solução para os embriões excedentários seria a 

“doação” destes embriões a outras pessoas ou o congelamento eterno.   

A Resolução nº 2.013/2013 traz uma novidade, prevendo que os embriões criopreservados, 

com mais de cinco anos, poderão ser descartados, se esta for a vontade dos pacientes e não 

apenas para pesquisas de células-tronco, conforme previsto na Lei de Biossegurança. A 

Resolução nº 2.121/2015 repete a mesma orientação sobre o descarte dos embriões 

criopreservados, mesmo que viáveis.  

Com a Resolução nº 2.168/2017, o prazo para descarte de embriões congelados foi 

reduzido para três anos. Assim, os embriões criopreservados, com três anos, ou mais, 

poderão ser descartados, se esta for a vontade expressa dos pacientes. Os embriões 

criopreservados e abandonados por três anos, ou mais, poderão ser descartados. Embrião 

abandonado é aquele cujos responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e não 

foram localizados pela clínica. 

Todavia, as Resoluções do Conselho Federal de Medicina não falam em prazo máximo 

para o congelamento de embriões. 
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Entendemos que deve haver uma Lei que estabeleça um prazo, pois se a vida de todos os 

seres vivos tem um prazo, por que a vida de um embrião não deveria ter?   

Assim, com fundamento na realidade, a Lei deve prever também prazo para o descarte 

daqueles embriões que não foram adotados, não serviram à pesquisa científica, cujos pais 

não têm interesse em ter mais filhos e tampouco têm condições financeiras de arcar com a 

criopreservação.       

20) Quanto aos embriões excedentários, a melhor escolha seria a de não haver embriões 

excedentários. No entanto, se isto não for possível, a solução seria a de manter congelados 

pré-embriões, tal como sugerido por José de Oliveira Ascensão. 

Os pré-embriões são obtidos levando-se o processo de fecundação a desenvolver-se até o 

momento anterior à singamia e são suspensos por meio da criopreservação. Tal técnica já 

vem sendo utilizada em vários países como a Alemanha e a Áustria e em alguns hospitais 

de Portugal. 

21) A Inseminação Artificial Caseira não é uma prática atual, sendo realizada, 

principalmente, pelos casais do mesmo sexo há muito anos. Tal prática não é considerada 

ilegal, pois não há lei que a proíba e deve ser considerado o direito à procriação. No 

entanto, como não há lei, não só no Brasil como nos países analisados, resta uma certa 

insegurança jurídica a respeito do doador de material genético e o futuro reconhecimento 

judicial de sua paternidade, com todos os efeitos jurídicos.  

22) Não nos parece que a coparentalidade seja uma solução para a alienação parental e 

tampouco acreditamos que as relações de guarda, alimentos, poder familiar possam todas 

ser resolvidas por meio de um “contrato de geração de filhos”. No entanto, já é uma 

realidade, que os operadores do Direito terão que lidar.  

23) Os casos mostrados neste trabalho, tais como a reprodução assistida feita de forma 

caseira, a coparentalidade e a multiparentalidade sem controles, levam à insegurança 

jurídica e, talvez, não atendam o melhor interesse da criança. 

24) Em paralelo à filiação biológica e à jurídica, demanda igual proteção jurídica o vínculo 

de parentalidade construído apenas a partir do afeto paterno-filial/materno-filial. 

25) Entendemos que ambos têm que ter a mesma vontade de querer ser pai/mãe/filho (a). 

Caso a vontade estruturante seja diferente, não haverá a posse do estado de filho, não 

caracterizando, portanto, a parentalidade socioafetiva. 
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Chamaremos de “vontade estruturante”, a vontade que estrutura tal relação entre um 

homem e uma criança, ou entre uma mulher e uma criança. Portanto, o adulto pode ter 

apenas a intenção de cuidar da criança, sem, contudo, desejar a parentalidade. Para nós, tal 

situação fica bem clara no chamado “filho de criação” e no padrastio e madrastio, em que 

pode não haver interesse parental, existindo apenas a intenção de cuidar.  

Chamaremos de “intenção de cuidar”, o dispêndio de tempo, afeto, atenção, enfim, 

cuidados com a criança, financeira e afetivamente, sem, contudo, desejar a parentalidade. 

O “não desejo da parentalidade” pode ocorrer por vários motivos: não querer substituir o 

ascendente biológico, ou desejar apenas dar uma condição melhor de vida àquela criança. 

Se o “não desejo da parentalidade” não pudesse ser exercido, todos os padrastos e 

madrastas não poderiam manifestar afeto pelos seus enteados (as), pois, imediatamente, 

seriam tidos como pais e mães socioafetivos. 

Também não seria possível acolher uma criança em casa, dando-lhe afeto e uma condição 

de vida melhor, custeando seus estudos, sem que, no futuro, este ato de fraternidade fosse 

considerado como um ato de parentalidade.  

Portanto, há necessidade de se perquirir a vontade estruturante da parentalidade, pois pode 

haver entre padrasto/madrasta e seus enteados (as) apenas o vínculo civil de afinidade, sem 

implicações maiores de relações de afeto, conforme preceitua o art. 1595 do atual Código 

Civil.  

26) Assim, poderemos concluir que: a “vontade estruturante presumida pelo 

reconhecimento da parentalidade” faz presumir a parentalidade socioafetiva, sendo tal 

presunção iuris tantum, sendo cabível a anulação do registro quando demonstrado vício do 

ato jurídico por erro, dolo, coação, simulação ou fraude. A anulação do registro também 

ocorrerá quando sobejamente demonstrado que a parentalidade socioafetiva não se 

desenvolveu.  

27) Em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução consiste em só permitir que o 

pai-adotante busque a nulidade do registro de nascimento, quando ainda não tiver sido 

constituído o vínculo de socioafetividade com o adotado.  

Tal entendimento é válido apenas na hipótese de o pai-adotante pretender a nulidade do 

registro. Não se estende, pois, ao filho adotado, a que, segundo entendimento do Superior 
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Tribunal de Justiça, assiste o direito de, a qualquer tempo, vindicar judicialmente a 

nulidade do registro em vista à obtenção do estabelecimento da verdade real, ou seja, da 

parentalidade biológica.   

Como já observado, após o reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, foi corrigida uma grande injustiça contra os pais socioafetivos, ao se determinar a 

nulidade do registro, apagando-se por completo uma vida de convivência parental.  

No entanto, aquele que registrou, que reconheceu como seu filho quem sabia não ser seu, 

não poderá, no futuro, valer-se deste fato para tentar anular o registro, pois o registro 

produz os mesmos efeitos de uma adoção e é, portanto, irrevogável.  

28) De acordo com o § 3º do art. 11, do Provimento Nº 63/2017, há a possibilidade do 

reconhecimento da multiparentalidade extrajudicial. Assim, o registrador colherá a 

assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. 

No entanto, caso o reconhecido seja maior, o Provimento nada diz sobre a manifestação 

dos pais. Logo, um filho, maior de 18 anos, poderá ser reconhecido como filho 

socioafetivo por outra pessoa, sem que seus genitores possam se manifestar sobre o 

assunto. Não nos parece correta, neste caso, a via extrajudicial, por ausência do 

contraditório e da ampla defesa.  

29) Com relação à preocupação de que, com o reconhecimento em Cartório, a insegurança 

jurídica aumentaria e que daria azo a situações ilícitas, entendemos que, sopesando os prós 

e os contras, do reconhecimento da parentalidade socioafetiva de forma extrajudicial, o 

saldo é positivo, trazendo mais benefícios do que malefícios.   

30) No entanto, o Provimento 63/2017 do CNJ autorizou o registro em Cartório da 

parentalidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade, englobando, portanto, o recém-

nascido (art. 10, caput).  Além disto, o Provimento 63/2017 do CNJ não estabelece prazo 

mínimo para que pai mãe e filho socioafetivos realmente constituam este vínculo parental, 

portanto, há o receio de que o conceito de socioafetividade possa acabar se banalizando.   

No caso de recém-nascido, em que ainda não se constituiu a filiação socioafetiva, caso os 

pretendentes consigam o reconhecimento de filho alheio como próprio, estarão incidindo 

na prática de “adoção à brasileira”, que se caracteriza como crime contra o estado de 

filiação, previsto no art. 242 do Código Penal. 
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31) A nosso ver, não se pode negar o direito ao conhecimento da origem genética por ser 

direito de personalidade do filho. Portanto, mesmo que não haja concordância do doador, 

ou doadores, em determinadas circunstâncias, o levantamento do sigilo poderá ser feito 

judicialmente. Isto é o que consta na maioria das legislações pesquisadas. Com relação ao 

filho proveniente de reprodução totalmente heteróloga, tal como na adoção de embriões 

excedentários criopreservados, entendemos que o procedimento deva ser igual ao da 

adoção, permissão do direito ao conhecimento da origem genética como direito da 

personalidade, sem efeitos de parentesco.         

32) Como verificamos, neste trabalho, em casos especiais, reconhecidos juridicamente, a 

parentalidade biológica pode gerar a multiparentalidade na adoção e nas técnicas de 

reprodução medicamente assistida. 

33) Vimos que o reconhecimento da paternidade socioafetiva, declarada judicialmente, 

depende de que o suposto filho utilize o nome da família (nominatio), seja tratado como 

filho pelo pai (tractatio) e goze do reconhecimento da sua condição de descendente pela 

comunidade (reputatio). 

Portanto, somente a utilização do nome da família não é suficiente para determinar a 

existência da posse do estado de filho, a fim de que seja reconhecida a filiação 

socioafetiva. No entanto, constitui indício de socioafetividade. 

34) Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a multiparentalidade, a 

nosso ver, foi um avanço, tendo em vista que, a partir desta decisão, não será mais 

necessário escolher entre uma parentalidade e outra, sendo possível a reproposição das 

ações em que a parentalidade socioafetiva foi desconstituída para dar lugar à biológica. 

35) O afeto é, sem dúvida, de muita importância para a formação da parentalidade 

socioafetiva, no entanto, o vínculo biológico gera a responsabilidade pela parentalidade 

biológica, não sendo de importância menor. A responsabilidade deve ser o amálgama de 

todas as relações, principalmente entre pais e filhos.   

36)  Muitos doutrinadores defendem que a multiparentalidade só será possível caso exista a 

afetividade também na parentalidade biológica. Alegam, ainda, que caso o objetivo seja 

eminentemente patrimonial, com vistas à obtenção de alimentos ou à herança, a 

multiparentalidade não se consolidará. Com todo o respeito, passamos a discordar: 
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Primeiramente, porque não foi este o entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do caso concreto da repercussão Geral 622, pois a filha e o pai biológico não 

mantinham relação de afeto. O segundo argumento é que o pai biológico tem 

responsabilidades pela sua prole, e, se entendermos que basta não ter afeto para se 

desincumbir de responsabilidades, isto será um incentivo ao desafeto. Portanto, o afeto 

constrói a parentalidade socioafetiva e a responsabilidade é fator inerente à parentalidade 

biológica.  

37) Na Apelação Cível nº 70.029.461.266, da Sétima Câmara Cível de Relatoria do 

Ministro André Luiz Planella Vilarinho, julgado em 16/12/2006, ficou claro que: não se 

reconhecer a paternidade biológica por não existir afeto entre pai e filha e, além disto, 

restringir efeitos patrimoniais, seria violar o princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, III; violar o objetivo fundamental constitucional de construir 

uma sociedade justa (art. 3º, I); violar os direitos e garantias fundamentais de igualdade de 

todos, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput), bem como os arts. 226, § 4º e 

227, § 6º, todos da Constituição Federal. 

Assim, concluímos que pode existir a multiparentalidade, com o reconhecimento da 

parentalidade biológica, sem a necessidade de convivência familiar e a existência de afeto 

entre pais e filhos biológicos.    

38)  Nem sempre a multiparentalidade é necessária ou conveniente. Caberá ao filho decidir 

se busca ou não a paternidade biológica, mas nunca em detrimento da paternidade 

socioafetiva. 

O reconhecimento da multiparentalidade com a concomitância das parentalidades 

biológica e socioafetiva não é uma regra, sendo uma casuística possível nas hipóteses em 

que as circunstâncis fáticas a justifiquem.  

39) Da análise de alguns casos neste trabalho, percebemos uma mitigação da proibição da 

multiparentalidade na adoção, principalmente quando ocorre a adoção intuitu personae e, 

de alguma forma, os pais biológicos são conhecidos dos pais adotivos.   

40) Somos favoráveis a que o número máximo de pais e mães biológicos/socioafetivos, 

deva ser quatro. 

E por que quatro? Porque mais de quatro, somados os pais e as mães, já caracteriza a 

família extensa ou ampliada, prevista no parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, que foi introduzida pela Lei nº 12.010/09. Assim, deve-se entender por 
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família extensa 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 o adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade.      

41) A figura do padrasto/madrasta não implica, necessariamente, a consequente figura de 

pai/mãe socioafetivos do enteado/enteada. O art. 1.636 do Código Civil é claro ao afastar o 

padrasto/madrasta de qualquer interferência ao exercício do poder familiar. Assim, poderá 

haver somente um vínculo por afinidade, sem maiores implicações de afeto, conforme 

preceitua o art. 1.595 do atual Código Civil.  

42) O ideal seria que os pais convivessem com os filhos do casamento, ou união estável 

anterior, em coparentalidade, ou seja, não haverá mais a conjugalidade, mas restará a 

parentalidade.     

Contudo, a realidade é maior do que a lei e poderá haver o desenvolvimento de uma 

parentalidade fundada no afeto, estabelecendo-se a posse do estado de filho e levando ao 

status de uma parentalidade sociafetiva entre padrasto ou madrasta e enteado/enteada.  

43) Com relação ao padrastio e ao madrastrio, acreditamos que há necessidade de uma 

regulamentação própria em nosso Código Civil, tal como já existe em outras legislações, 

quanto aos direitos e deveres dos padrastos/madrastas e dos enteados/enteadas.   

44) Reconhecida a multiparentalidade, seus efeitos jurídicos são de via de mão dupla, 

conforme preceitua o art. 229, da Constituição Federal: “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”.  

45) Se os múltiplos pais vierem a necessitar de alimentos, a rigor, o filho deve ser chamado 

a prestar alimentos aos seus múltiplos pais, transformando a multiparentalidade em ônus 

àquele filho. 

A população de idosos do Brasil está crescendo e projeções da Organização das Nações 

Unidas (ONU) indicam que, em 2040, haverá mais idosos no país do que crianças e 

adolescentes. O fenômeno traz novos desafios para a sociedade e o governo. Uma das 

obrigações é o pagamento de pensão alimentícia aos pais na velhice pelos filhos.  
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46) A multiparentalidade tem trazido muita preocupação, principalmente, aos genitores que 

sofrem pela alienação parental. Portanto, a verificação da ocorrência da alienação parental 

deve ser verificada no caso concreto.    

47) Com relação aos efeitos sucessórios na multiparentaldiade, está perfeitamente 

garantido o direito de herança do filho em relação aos pais e mães e o direito de herança 

dos mesmos pais e mães em relação a esse filho. 

48) Na sucessão em linha descendente, ou seja, na morte dos pais ou mães biológicos ou 

socioafetivos, o filho afetivo ou o biológico herda de todos os ascendentes.  

49) Na sucessão em linha ascendente, falecendo o filho sem deixar descendentes, há 

dúvida com relação à redação dos artigos 1.836 e 1.837 do atual Código Civil. 

50) Com relação ao art. 1.836 do atual Código Civil, as sugestões trazidas foram no sentido 

de que, se houver igualdade em grau e diversidade em linha entre os ascendentes 

convocados a herdar, a herança deverá ser dividida em tantas linhas quantos sejam os 

genitores.  

51) O Supremo Tribunal Federal, após julgamento dos Recursos Extraordinários RE Nº 

878.694, que trata de união de casal heteroafetivo, e do RE Nº 646.721, em que é abordada 

a sucessão em uma relação homoafetiva, aprovou a seguinte tese para fim de repercussão 

geral, válida para ambos os processos: 

“No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório 

entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime 

estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil”. 

No entanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal trouxe dúvida sobre a 

qualificação, ou não, do companheiro como herdeiro necessário. Foram opostos embargos 

de declaração. 

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso assegurou que “não há que se falar em 

omissão do acórdão embargado por ausência de manifestação com relação ao art. 1.845 ou 

qualquer outro dispositivo do Código Civil, pois o objeto da repercussão geral reconhecida 

não os abrangeu. Não houve discussão a respeito da integração do companheiro ao rol de 

herdeiros necessários, de forma que inexiste omissão a ser sanada”. 
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52) Portanto, de acordo com o art. 1.837 do atual Código Civil, ao cônjuge, ou ao 

companheiro tocará um terço da herança, quando concorrer com ascendente em primeiro 

grau, cabendo-lhe a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.  

Nossa sugestão é que para o cônjuge ou companheiro continue sendo 1/3 e, para todos os 

pais, os outros 2/3 em partes iguais, ou seja: 2/9, 2/9 e 2/9. 

Caso haja dois ascendentes, cada um receberá 1/3 e, se houver apenas um ascendente vivo, 

o cônjuge receberá metade e o ascendente vivo a outra metade.  
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