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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. 
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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. 



15 

 

 

 

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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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.   

                                                 
531

 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.  
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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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dos deveres inerentes ao poder familiar. Não cabimento. Manutenção da decisão. 1. Trata-se de apelação 

contra a sentença proferida em ação de alimentos, que julgou improcedente o pedido da genitora, 

consistente em condenar os requeridos a lhe pagar alimentos. 2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, 

decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as 

provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, 

sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Assim, se o julgador concluir que a prova 

carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, pode julgar antecipadamente o seu mérito, 

sem que tal fato implique afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. O 

dever dos filhos de prestar alimentos aos pais na velhice fundamenta-se não só no vínculo de parentesco 

como no princípio da solidariedade familiar. Não tendo a genitora mantido qualquer contato, financeiro, 

ou afetivo, com os filhos por mais de quatro décadas, não pode, agora, valer-se apenas da relação de 

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 

                                                 
545

 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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 Provimento nº 63 da CNJ auxilia trâmites de multiparentalidade. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6526/Provimento+n%C2%BA+63+da+CNJ+auxilia+tr%C3%A2mite

s+de+multiparentalidade>.Acesso em 22 out. 2018. 
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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:  

                                                 
547

 PÓVOAS, Mauricio Cavallazzi. Multiparentalidade. A possibilidade de múltipla filiação registral e seus 

efeitos. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2017. p.116. 

548
 Judiciário do Pará concede guarda de uma criança para a mãe socioafetiva em desfavor da mãe biológica. 

Disponível em:  

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/6546/Judici%C3%A1rio+do+Par%C3%A1+concede+guarda+de+um

a+crian%C3%A7a+para+a+m%C3%A3e+socioafetiva+em+desfavor+da+m%C3%A3e+biol%C3%B3gi

ca>.Acesso em 05 nov. 2018. 
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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

 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 70.029.461.266, 7ª Câmara Cível, Rel. 

André Luiz Planella Villarinho, j. 16/12/2009. Disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70029461266&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&fil

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=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#

main_res_juris>.Acesso em 13 nov. 2018. Ementa. Apelação Cível. Investigação de Paternidade. 

Procedência da Ação. Efeitos Patrimoniais. Ausência de afeto entre a investigante e o pai biológico. 

Declarada a paternidade biológica do réu em relação à autora, a sentença produz os mesmo efeitos do 

reconhecimento espontâneo e dela emanam os efeitos patrimoniais, independente da existência de 

afetividade entre o pai biológico, ora apelante, e a filha, sob pena de violação aos arts. 1.616 e 1.596 do 

CC/202 e ao art. 227, § 6º, da CF. Apelação desprovida.   
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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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 Art. 1.596, CC: 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. Disponível 

em: <https;//www.planalto.gov.br/ccivil _03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 22 jun. 2018. 
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 VIII Jornada de Direito Civil. Justiça Federal. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-

justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/enunciados-publicacao-

site.pdf>. Acesso em 22 jun. 2018. 
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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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 SCHREIBER, Anderson. STF, Repercussão Geral 622: a Multiparentalidade e seus Efeitos. 26/09/2016. 

Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/stf-repercussao-geral-622-a-

multiparentalidade-e-seus-efeitos16982>. Acesso em 17 jul. 2017.  
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 CARVALHO, Luiz Paulo Vieira de. CELHO, Luiz Cláudio Guimarães. Multiparentalidade e Herança; 

alguns apontamentos. In: Revista IBDFAM – Famílias e Sucessões. v. 19 jan./fev. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2017. p. 23. 
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 VIII Jornada de Direito Civil. Justiça Federal, de abril de 2018. Disponível em: 

<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-

1/jornadas-cej/enunciados-publicacao-site.pdf>. Acesso em 22 jun. 2018.  
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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, 
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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.  

                                                 
558

 Código Civil Português. Disponível em: 

<www.pgdlisboa.pt/lei_mostra_articulado.php?ficha=1501&artigo_id=&nid=775&pagina=16&tabela=lei

s&nversao=&so_miolo=>. Acesso em 15 jul. 2018. 
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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.  

 



291 

 

 

 

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.  
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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 



303 

 

 

 

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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