
 

 

 

 

 
 

 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 

 

 

 

 

MAYARA FUENTES BRASSERO 

 

 

 

 

DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NA MULTIPARENTALIDADE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apucarana  

2021 

 

 



 

MAYARA FUENTES BRASSERO 

 

 

 

 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NA MULTIPARENTALIDADE  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Bacharelado em 
Direito da Faculdade de Apucarana – FAP, 
como requisito parcial à obtenção do título 
de Bacharel em Direito. 
 
Orientador(a): Me. Luís Gustavo Liberato 
Tizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apucarana 
2021 

 



 

MAYARA FUENTES BRASSERO 

 

 

 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NA MULTIPARENTALIDADE  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Bacharelado em 
Direito da Faculdade de Apucarana – FAP, 
como requisito parcial à obtenção do título 
de Bacharel em Direito, com nota final igual 
a ___, conferida pela Banca Examinadora 
fornada pelos professores: 
 
 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_________________________________ 

Profª  

Faculdade de Apucarana 

 

_________________________________ 

Profº 

Faculdade de Apucarana 

 

_________________________________ 

Profº 

Faculdade de Apucarana 

 

 

Apucarana, 05 de outubro de 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pois é graças a seus 

esforços e apoio incondicional que hoje 

concluo mais um sonho. 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha família, que sempre me incentivou, confiou e apoiou em todas as minhas 

decisões, que a todo momento e mesmo com a distância que me possibilitou estar 

aqui, sempre se mostraram presentes, estimulando meu interesse pelos estudos e 

busca pela justiça. 

Agradeço ao Professor Me. Luís Gustavo Liberato Tizzo que me orientou e auxiliou 

de forma essencial para que este trabalho fosse possível, além de ser um professor 

brilhante. 

Agradeço ainda a todos os meus colegas e corpo docente que direta ou indiretamente 

me ajudaram para que chegasse até aqui, e por fim, meus mais sinceros 

agradecimentos aos amigos que fiz aqui, que se tornaram minha família e sempre me 

auxiliaram e depositaram em mim a confiança necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRASSERO, Mayara Fuentes. Obrigação Alimentar na Multiparentalidade. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia, Graduação em Direito. Faculdade de 

Apucarana – FAP. Apucarana – PR. 2021 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade realizar um estudo sobre os efeitos da 

multiparentalidade, instituto relativamente novo no direito de família, já que constitui 

novo modelo familiar constituído pela relação entre três genitores, em especial os 

efeitos da determinação alimentar nestes casos. Para isso, é essencial realizar uma 

abordagem de modo a enfatizar as relações socioafetivas, traduzidas em relações de 

parentesco que dispensam o vínculo biológico para caracterização, exemplificados 

nas famosas “adoções a brasileira”. 

Posteriormente realiza-se um estudo desenvolvido com fito a entender como as 

relações multiparentais se inserem no contexto social jurídico e quais efeitos legais 

trazem buscando sempre observar a ótica do princípio do melhor interesse do menor 

e do princípio da afetividade. 
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ABSTRACT 

The present work aims to carry out a study on the effects of multiparenthood, a 

relatively new institute in family law, as it constitutes a new family model constituted by 

the relationship between three parents, especially the effects of dietary determination 

in these cases. In order to do so it is essential to carry out an approach in order to 

emphasize the socio-affective relationships, translated into kinship relationships that 

do not require the biological bond for characterization, exemplified in the famous 

“Brazilian adoptions”. 

Subsequently, a study is carried out with the aim of understanding how multiparental 

relationships are inserted in the legal social context and what legal effects they bring, 

always seeking to observe the principle of the best interest of the minor and the 

principle of affection. 
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1 INTRODUÇÃO 

O direito de família é o instituto que estuda as relações humanas que 

compõe a sociedade e moldam o ser humano para que se adapte ao contexto social, 

isso significa dizer que, na essência, o estudo do direito de família está em constante 

transformação, haja vista que as relações se moldam com a realidade social, o modelo 

de família tradicional de décadas atrás torna-se relativo, conforme o modelo 

organizacional social. 

A família surge como necessidade humana de conviver em grupo, é 

essa necessidade que se torna ponto de partida para determinações legais que 

conduzam as relações de tal modo destinado a não haver conflitos entre essas 

relações frente à sociedade, servindo o Estado como elo garantidor dos direitos e 

deveres inerentes ao instituto. 

A dificuldade em se traduzir o significado de família nos dias atuais 

está na questão da diversificação das relações, principalmente analisando as 

necessidades e vontades de cada indivíduo, transmitidas nas mais diferentes formas 

de se organizar, fazendo com que a legislação se torne diariamente desatualizada, 

criando lacunas, se comparada às novas realidades sociais. 

A filiação é um dos pontos que mais representa tal diversidade. Se 

analisarmos um contexto social passado, o filho seria considerado apenas aquele que 

possuísse vínculo biológico de seu ascendente, comprovado através de exame 

biológico, fruto de um matrimonio, que se dava apenas da relação entre homem e 

mulher. 

Com o passar do tempo o direito precisou adaptar-se a uma realidade 

já experienciada por uma parcela da população, seja ela situações onde o filho não 

possui a figura materna ou paterna, ou ainda que não possua nenhuma delas, seria 

esse considerado então, como um não possuidor de filiação, não a conseguindo de 

outra forma, deixando-o desamparado? 

A socioafetividade surge então como resposta a esta questão, 

decorrente do princípio da afetividade, possibilita a criação da parentalidade a aqueles 

que não possuem vínculo biológico, substituindo-o pela relação de afeto, 

reconhecendo os filhos adotivos como legítimos, independentemente da relação 

biológica, trazendo a este todos os direitos e deveres inerentes ao instituto familiar. 

Decorrente da socioafetividade, encontra-se as famílias 
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multiparentais, conceito relativamente novo ao direito de família e que ainda carece 

de outorga legislativa, que possibilita a filiação biológica e afetiva concomitantemente, 

considerando como pais tanto aqueles que geraram a criança como aqueles que a 

criaram sob uma ótica de filiação, não podendo excluir o título de pais de alguém que 

já o exerceu nem desconsiderar aqueles que geraram a criança apenas porque não 

possuíram por um tempo vínculo com o filho. 

Considerando que a multiparentalidade traz aos membros todos os 

direitos e deveres ligados à filiação, cabe analisarmos os efeitos desta, principalmente 

no tocante a obrigação alimentar, cabendo um estudo aprofundado acerca de quem 

recai o dever de prestação alimentícia em casos onde a criança possui três pais, como 

deve ser realizada a divisão e se há alguma divisão ou hierarquia entre ambos. 
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2 DA FAMÍLIA 

2.1  Conceito e natureza jurídica 

Etimologicamente, a palavra “família” vem do latim famulus, que 

significa “escravo doméstico” surgindo na Roma antiga a aproximadamente 4.600 

anos, como forma de distinção entre grupos submetidos à escravidão agrícola1, em 

nada se relacionando com o conceito subjetivo visto atualmente. 

A família surge da necessidade do ser humano de viver em um meio 

social, já que necessita de cuidados ao longo da vida e, neste sentido, há um vínculo 

de dependência e necessidade de criação de um grupo que lhe garanta 

desenvolvimento pessoal.2 

A necessidade de pertencimento é fato natural do indivíduo, que se 

une de maneira química biológica para suprir suas necessidades, sendo a família um 

agrupamento informal, de formação espontânea no contexto social, não importando 

ao indivíduo sua posição no grupo, mas sim o âmago de estar em um lugar onde se é 

possível integrar sentimentos e valores, caminho para realização pessoal de 

felicidade.3 

Tal entendimento mostra-se mais aprofundado e sentimentalista do 

que o desenvolvido em séculos passados, já que o que se tem aqui é uma visão mais 

sentimentalista e subjetiva de um instituto tão determinando para a formação de uma 

sociedade. 

O grupo pode se dar pela formação de pessoas ligadas pelo vínculo 

de sangue, ou seja, providas de um ancestral em comum, o que inclui dentro da órbita 

familiar, todos os parentes consanguíneos 4 ou ainda todos os indivíduos ligados pelo 

vínculo da afinidade, incluindo estranhos, com intenção de formar família. 5 

 
1 BARRETO, Luciano Silva. Evolução Histórica e Legislativa da Família. p. 206. Série Aperfeiçoamento de 

Magistrados 13 – Vol. 1. Disponível e =m < 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdocodigocivi

l_205.pdf> 
2 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 804 
3 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Conceito de Família e sua organização jurídica. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado de Direito de Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. P.8 
4 RODRIGUES. Silvio. Direito Civil. Vol. 6 – Direito de Família. 28ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004 
5 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.  Direito de Família. Vol 5. 34ª Ed. Editora Saraiva: 

São Paulo, 2020 
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A ética e a moral se relacionam intimamente com o conceito de 

família, isto porque são elas que regem as relações humanas, mediante normas de 

conduta impostas aos indivíduos para que vivam pacificamente em sociedade, tendo 

abrangência mais ampla do que o próprio direito.6 

A valorização do instituto da família é inegável, visto que a própria 

sociedade se estruturava de tal forma, compreendendo o casamento como regra de 

conduta a ser seguida por gerações.7  

Tendo em vista o aceite do termo família apenas para grupos 

constituídos pelo matrimonio, a lei regulava somente através desta os vínculos de 

parentesco, fato este que se transformou com o reconhecimento social dos vínculos 

afetivos, não matrimoniais, que fez com que a Constituição Federal Brasileira 

intervisse nestas situações a fim de abranger o conceito da entidade familiar, como a 

união estável, famílias monoparentais, homoafetivas, entre outras pautadas no 

princípio da afetividade.8 

O Código Civil de 2002 contempla, em seu Livro IV parte especial 

destinada ao direito de família, conferindo proteção e assistência ao instituto, tendo 

sua validade garantida através das leis morais e éticas que, embora variem no tempo 

e espaço, garantem o substrato do direito normativo.9  

A proteção à família é resguardada também pela Constituição Federal 

da República que, em seu artigo 226 considera a família como base da sociedade, 

dando a ela proteção do Estado, que deve assegurar a assistência familiar na pessoa 

de cada um dos integrantes do meio, devendo criar mecanismos que coíbam a 

violência no âmbito das relações,10 sendo tal proteção secundária, pois deve haver 

uma mínima interferência, no sentido de garantir a liberdade nas relações.  

Atualmente, a política do direito é de relevante importância para a 

construção do futuro social, principalmente no direito de família, que está em 

constante transformação, uma vez que surge dela o ambiente pacífico e aperfeiçoado 

 
6 DIAS, Maria Berenica. Manual do Direito das Famílias. 4º vol. Em e-book. 11ª ed. p. 68 – Editora Revista 

dos Tribunais 
7 VENOSA, Sílvio. Direito Civil: Direito de Família. P.49 
8 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 32 
9 DIAS, Maria Berenica. Manual do Direito das Famílias. 4º vol. Em e-book. 11ª ed. p. 69 – Editora Revista 

dos Tribunais 
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 09 dez 2021 
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da relação humana em sociedade, seu estudo resulta nos ajustamentos que se fazem 

necessários na legislação para que traduzam a realidade familiar social vivida.11

  

2.2 Evolução histórica 

Em um contexto histórico passado, o grupo familiar era organizado 

segundo a forma do patriarcado, onde mulheres, filhos e servos estavam sujeitos ao 

poder limitador do pai, chefe de família. 12 

O poder patriarcal reconhecia como legítima somente a família 

matrimonializada, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual, segundo os 

costumes éticos e morais da época, marcada pela relação indissolúvel e sacralizada.13 

Em diversas culturas os filhos eram tratados com uma finalidade 

diferente da atual, sofriam diferenciação, principalmente em relação ao gênero, 

conferindo diferenciação às mulheres que, quando se casavam, deixavam de 

pertencer àquele grupo familiar, passando a vincular-se a família de seu esposo, 

agora chefe de família.14 

Àquela época, o sujeito de direito representava um ser de patrimônios, 

ou seja, detinha direitos somente aquele possuía bens, sendo que todo o resto da 

sociedade ao menos conheciam seus direitos.15  

O direito de família é marcado pela existência de influencias morais e 

religiosas, isto porque o afastamento do Estado em relação à Igreja trouxe uma 

distinção de costumes e princípios, estes que regem e provocam pluralismo entre as 

entidades familiares.16 

 
11 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da Política Jurídica 2ª ed. Conceito Editorial 2011 p. 19 
12 ENGELS, Frederich. A origem da propriedade privada e do Estado. Texto integra. 2ª ed. Ver. São Paulo. p. 

31-7. (Coleção Obras do Pensamento Universal, v.2) 
13 BARROS. Sergio Resende. A ideologia do afeto. Disponível em < http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-

do-

afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros

&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20orde

m%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20

o%20direito.> Acesso em 01 jun. 2021 
14 COUGANGES, Numa Denis Fustel. A cidade antiga. 2ª Ed. Martin Claret: 2009. P. 47. v.2) 
15 FACHIN. Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil: A Nova Luz do Novo Código Civil Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2012. P 393. 
16 VENOSA. Silvio. Direito Civil: Direito de Família: Vol. 5. Editora Atlas: 2018, p.27 

http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
http://www.srbarros.com.br/pt/a-ideologia-do-afeto.cont#:~:text=A%20Ideologia%20do%20Afeto%20%3A%20S%C3%A9rgio%20Resende%20de%20Barros&text=Radical%2C%20a%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20Francesa%20foi,tamb%C3%A9m%20a%20ordem%20das%20id%C3%A9ias.&text=Visava%20a%20criar%20um%20mundo,a%20pol%C3%ADtica%20e%20o%20direito
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Além disso, a família possuía como finalidade primária a obtenção de 

riqueza, sendo nada mais do que um grupo de pessoas ligadas pelo vínculo biológico 

comum que se agrupavam para formar patrimônios, com fito em buscar maior poder 

frente à sociedade. 

A partir do século XIX, com a Revolução Francesa e Industrial, 

passou-se a valorizar e idealizar uma cultura sentimentalista subjetiva, onde a família 

se insere como grupo de pessoas formadas através de laços sanguíneos afetivos, 

buscando a felicidade através da convivência. 

Percebe-se então que a finalidade familiar passa a ser a obtenção de 

uma necessidade intrínseca ao ser humano, qual seja a de conviver em sociedade 

para buscar proteção e suprimento de suas necessidades, não mais a busca 

incessável por riqueza e poder como finalidade primária. 

Prova da sociedade já evoluída mais ainda patriarcal encontra-se no 

Código Civil de 1916 que, em seu artigo 233 determinava ao marido a chefia familiar, 

atribuindo à esposa apenas a finalidade colaborativa.17 

Ainda no mesmo diploma o artigo 377 mencionava que, quando o 

adotante possuísse filhos legítimos ou reconhecidos, a relação de adoção não 

envolveria sucessão, fazendo clara distinção entre filhos biológicos e adotivos, muitas 

vezes atrelados ao adultério18, entendia-se o filho socioafetivo como sendo mais um 

agregado à família do que próprio membro, já que este não levaria o vetor 

consanguinidade a seus descendentes. 

Tal situação mudou apenas em 1949, com a Lei nº 833, que permitia 

a ação de reconhecimento de filiação, os quais passariam a ter direitos comuns, entre 

eles o da prestação alimentícia, proibindo a menção de reconhecimento de filiação 

ilegítima, buscando amenizar a distinção havida entre os filhos.19 

Com o advento de diversas leis, esposas e filhos passaram a possuir 

em seu favor, medidas para garantir suas necessidades, dentre elas a Lei 6.697 de 

 
17 BRASIL. Planalto: Lei nº 3..071 de 1º de Janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm> 
18 BRASIL. Planalto: Lei nº 3..071 de 1º de Janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm> 
19BRASIL. Planalto:  Lei nº 833 de 21 de outubro de 1949. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-

1949/l0883.htm#:~:text=O%20PRESIDENTE%20DA%20REP%C3%9ABLICA%2C%20fa%C3%A7o,se%20l

he%20declare%20a%20filia%C3%A7%C3%A3o.> Acesso em: 09 dez 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/l0883.htm#:~:text=O%20PRESIDENTE%20DA%20REP%C3%9ABLICA%2C%20fa%C3%A7o,se%20lhe%20declare%20a%20filia%C3%A7%C3%A3o
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/l0883.htm#:~:text=O%20PRESIDENTE%20DA%20REP%C3%9ABLICA%2C%20fa%C3%A7o,se%20lhe%20declare%20a%20filia%C3%A7%C3%A3o
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/l0883.htm#:~:text=O%20PRESIDENTE%20DA%20REP%C3%9ABLICA%2C%20fa%C3%A7o,se%20lhe%20declare%20a%20filia%C3%A7%C3%A3o
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1979, que regulou a proteção de menores, sendo nomeada de Código de Menores, 

ajustando a situação de crianças e adolescentes, principalmente em situação de rua, 

já que por vezes eram rejeitados em seus próprios grupos familiares 

A Constituição Federal de 1988 surge então com novo conceito 

acerca do instituo familiar, elencando-o como base de uma sociedade justa e 

igualitária, criando inúmeros mecanismos para a proteção da mesma, regulando 

temas como dissolução do casamento e união estável por exemplo, adequando-se a 

algumas necessidades sociais.20 

O artigo 266 da Constituição Federal da República de 1988 dispõe 

que a família, como base de uma sociedade, tem proteção especial do Estado, se 

verificando, portanto, a relevância social que a Constituição confere ao instituto 

familiar, atribuindo a ela princípios legais como o da igualdade, dignidade da pessoa 

humana, liberdade e afetividade. 

Ainda na esfera jurisdicional, a ONU, em 1989, ao instaurar a 

Convenção sobre Direitos da Criança e do Adolescente, confirmada pelo Brasil 

através do Decreto nº 99.710/99, determinou uma maior responsabilidade à questão, 

o que levou à edição da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente.21 

Finalmente, com o advento do Código Civil de 2002, passa-se a 

conferir diploma exclusivo, buscando regular diversos temas familiares, antes não 

mencionados, excluindo conceitos e expressões não compreendidos atualmente, que 

retratavam preconceitos e referencias desigualitárias.22 

Depreende-se, portanto, que a família, passou por diversas 

transformações em seu sentido e destinação, até manter-se atualmente no 

entendimento de que é o grupo, inserido no contexto social formado por elos afetivos, 

fundada com o intuito de construir núcleo afetivo através da solidariedade mútua, 

sendo assim, a realização pessoal da afetividade e da dignidade da pessoa humana 

é função básica da família e, sua antiga função econômica, política e religiosa 

desapareceram ou desempenham papel secundário.23 

Fato é que a família passou a ser entendida como base de uma 

 
20 Ibidem. p. 209 
21 UNICEF – Linha do tempo dos direitos da criança. Disponível em < https://www.unicef.org/brazil/historia-

dos-direitos-da-crianca> Acesso em 05/06/2021 
22 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 45-46 
23 LOBÔ, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das relações de família. Revista Brasileira de Direito de Família. 
Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, V.6, N.24, P.155, jun/jul. 2004 

https://www.unicef.org/brazil/historia-dos-direitos-da-crianca
https://www.unicef.org/brazil/historia-dos-direitos-da-crianca
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sociedade, possuindo proteção especial do Estado, conforme dispõe artigo 226 da 

Constituição Federal Brasileira, que garante ainda, em seu parágrafo 4º que tal 

proteção destina-se também a entidades familiares, compreendidas como 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, especificando e 

tornando límpido a inclusão de todos os vínculos familiares anteriormente descritos. 

De fato é um desafio para o direito acompanhar as novas concepções 

de núcleo familiar que surgem diariamente na sociedade, no entanto, é dever do 

Estado se atentar para as questões de relevância social inerentes a tal instituto, como 

a paz, prosperidade, reconhecimento e valorização social, além de realizar políticas 

públicas destinadas a inclusão, resultado do princípio básica da dignidade da pessoa 

humana. 

 

2.3 Princípios  

A família, como base da sociedade é pautada em princípios 

constitucionais que garantem melhor direcionamento para aplicação legal em casos 

concretos. 

 Os princípios são considerados como as leis das leis e servem além 

de orientação ao sistema jurídico infraconstitucional, como confirmadores das normas 

legais, tornando imprescindíveis para a aproximação do ideal de justiça, dispondo 

ainda de força supletiva.24 

A Constituição, no tocante a família, preza pelo respeito às relações, 

imputando deveres fundamentais de cuidado ao Estado, enquanto pessoa jurídica, à 

sociedade, como coletividade indeterminada e a família, como entidade não 

personalizada.25 

O instituto familiar possui como preceitos básicos a liberdade, respeito 

à constituição, convivência, dissolução, autorresponsabilidade, igualdade irrestrita, 

respeito a direitos fundamentais e solidariedade recíproca, possuindo como princípios 

constitucionais a dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, afetividade, 

 
24 LÔBO, Paulo. Relações de família e direitos fundamentais. Tratado de Direito de Famílias. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2015 p. 19 
25 LOBO, Paulo. Relações de família e direitos fundamentais. Tratado de Direito das Famílias. Belo 

Horizonte: IBDFAM, 2015. Pag. 20 
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solidariedade familiar, pluralismo e proteção à criança e ao adolescente.26 

 

2.3.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o pressuposto da ideia 

de justiça humana, é quem dita a condição superior do homem como ser de razão e 

sentimento, independente de merecimento pessoal ou social, sendo inerente à vida.27  

É considerado um macro princípio de onde deriva todos os outros, 

representando o epicentro axiológico da ordem constitucional, conduzindo não apenas 

os atos estatais como todas as relações privadas que se desenvolvem em uma 

sociedade.28  

O princípio da dignidade da pessoa humana está amparado pela 

Constituição Federal de 1988, que dispõe em seu artigo 1º: 

 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

IV – a dignidade da pessoa humana 

Em cada homem há um mesmo valor ético moral, determinado por 

causa de sua razão, indicando a compreensão ética da natureza do ser humano, 

sendo a dignidade humana decorrente da natureza humana e não de variáveis 

externas, sendo, portanto, intrínseco ao ser humano 29  

Tal princípio se insere na esfera jurídico familiar pressupondo a não 

exclusão de nenhum membro familiar, legitimando a inclusão no laço social de todas 

as formas de família, sendo ela atestada através do matrimonio ou não.30 

A proteção familiar como instituição, unidade de produção e 

 
26 Família – Considerações gerais e historicidade no âmbito jurídico. Disponível em 

<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-84/> Acesso em 10 de abr. de 2021 
27 ROCHA. Carmém Lúcia Antunes. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social. Revista 

do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, vol. 2. Disponível em 

https://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/29/30 Acesso em 09 de dez de 2021 
28 PEREIRA, Rodriga da. Princípios Fundamentais e norteadores para a organização jurídica da. 2ª Ed. 

Belo Horizonte: Del Rey. 2012. P. 68 
29 KANT. Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980. Vol 1. P, 

139-140 
30 MANERICK. Rosa Maria dos Santos. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e sua 

efetividade no direito de família.  Revista eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.1, 2006, p. 524. 
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reprodução de valores culturais, éticos, religiosos e econômicos é essencial à 

sociedade em contexto geral e a seus entes, principalmente para desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e dignidade destes.31 

Tal princípio encontra-se diretamente ligado ao direito humano, 

significando, em última análise, a dignidade para todo e qualquer modelo familiar, 

sendo vedado o tratamento diferenciado às formas de filiação e constituição familiar, 

bem como a garantia de suprimento das necessidades básicas do indivíduo.32 

 

2.3.2 Princípio da Liberdade 

Também chamado de princípio da não intervenção, encontra respaldo 

no artigo 1.513 do Código Civil, que prevê o impedimento de qualquer pessoa, seja 

ela pública ou de direito privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. 

Tal princípio, reconhecido como direito fundamental, tem papel de 

ordenar, organizar e limitar as liberdades, para garantir a ordem e liberdade 

individual.33 

O princípio menciona um importante tema presente no direito familiar, 

qual seja a liberdade para sua constituição e, dentre as funções dos direitos 

fundamentais, a de defesa ou liberdade impõe ao Estado um dever de abstenção, que 

se refere ao dever de não interferência ou de abstenção de prejudicar.34  

A Constituição, ao impor tal princípio, preocupa-se em proibir a 

discriminação de qualquer ordem, conferindo igualdade e liberdade para escolher seu 

par ou pares, bem como o tipo de entidade que deseja constituir.35 

Se verifica, portanto, que o princípio cria dois paralelos, o de liberdade 

e o de não interferência, implicando uma liberdade positiva e exigindo uma liberdade 

 
31 TEPEDINO, Gustavo. Gustavo. Código Civil Interpretado. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar 2012, p. 22 
32 PEREIRA, Rodrigo da Cunha.Princípios Fundamentais e norteadores para a organização jurídica da 

família. 2ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2012. P.72 
33 CANUTO, Erica Verícia de Oliveira. A Mutabilidade do Regime de Bens no Casamento. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 2006. Disponível em < 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20C

ANUTO.pdf> Acesso em 09 dez 2021 
34 CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 

2017. p. 407 
35 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 54 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20CANUTO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20CANUTO.pdf
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negativa, qual seja a omissão em certos assuntos, cabendo ao Estado corrigir lacunas 

sociais decorrentes de tal omissão, como é o exemplo da multiparentalidade que o 

Estado, ao não legislar sobre o tema, cria lacunas que impedem de forma jurídica 

positiva sua manutenção.36 

Cabe salientar que, o princípio da liberdade deve ser compreendido 

conjuntamente com a artigo 226 da Constituição Federal, uma vez que, o princípio da 

liberdade deve conter limitação quando afronte o princípio da dignidade da pessoa 

humana, sendo assim, o Estado não deve intervir de forma a limitar as escolhas 

individuais, mas deve se essa escolha interfira e confronte outros princípios como o 

do melhor interesse do menor ou ainda a dignidade da pessoa humana. 

 

2.3.3 Princípio da Igualdade 

O princípio, previsto no artigo 277, §6º e 1596 do Código Civil garante 

o impedimento à discriminação entre filhos havidos ou não dentro do casamento, 

garantindo que eles tenham os mesmos direitos e condições. 

Baseando-se no princípio da igualdade jurídica entre os filhos, não 

deve haver distinção entre estes, por motivos de filiação matrimonial, adotiva ou 

biológica, permitindo o reconhecimento de filhos extramatrimoniais e proibindo a 

distinção no registro civil. 37 

A ideia central do princípio é garantir o tratamento isonômico e a 

proteção igualitária entre todos no âmbito social, o que se relaciona diretamente com 

o conceito de justiça buscado pelo direito.38 

Encontra ainda respaldo constitucional à medida em que é 

assegurado o tratamento isonômico e de proteção igualitária a todos, garantindo o 

interesse social de busca pela justiça, sendo a igualdade formal o dever de conceder 

a todos idêntico tratamento, o que deve acrescer-se da igualdade material, que se 

 
36 CANUTO, Erica Verícia de Oliveira. A Mutabilidade do Regime de Bens no Casamento. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 2006. Disponível em < 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20C

ANUTO.pdf> Acesso em 09 dez 2021 
37 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.  Direito de Família. Vol 5. 34ª Ed. Editora Saraiva: São 

Paulo, 2020 
38 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20CANUTO.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15708/1/ERICA%20VER%C3%8DCIA%20DE%20OLIVEIRA%20CANUTO.pdf
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relaciona com a ideia de equidade, buscando tratar os desiguais na medida de sua 

desigualdade, respeitando as minorias.39 

Tal princípio constitui um marco importante para a constituição de 

núcleos socioafetivos, isto porque é através deste princípio que deriva a garantida de 

não diferenciação entre filhos biológicos e socioafetivos, que possuem os mesmos 

direitos e deveres. 

 

2.3.4 Princípio da Solidariedade Familiar 

O princípio da solidariedade, originário das relações familiares, dispõe 

sobre o dever ético de cuidado entre os membros pois, uma família enquanto grupo 

social deve ser pautado na fraternidade e reciprocidade para sua existência.40 

O princípio encontra respaldo constitucional, gerando deveres 

recíprocos entre os membros, dando como exemplo o dever de cuidado e amparo, 

atribuído inicialmente à família e ao Estado de forma secundária, devendo garantir 

com absoluta prioridade os direitos inerentes aos cidadãos em formação, conforme 

dispõe artigo 227 da Constituição Federal e a imposição do dever de assistência aos 

pais, disposto no artigo 229 do mesmo diploma.41 

A obrigação alimentar também possui amparo no princípio da 

igualdade, visto que tal obrigação é imposta reciprocamente, sendo pais e filhos 

devedores alimentícios à medida de sua necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade por exemplo, sendo assim, não deve constituir a obrigação 

alimentar enriquecimento para qualquer um dos envolvido, já que se trata de uma 

obrigação decorrente da necessidade de subsistência do alimentado.42 

 

 
39 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 
40 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 
41BRASIL. Senado: Constituição Federal da República – Art. 227 “É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” 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” 
42 BRASIL. Lei 10.406/2002: Código Civil. Art. 1694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 

uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação” 
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2.3.5 Do Pluralismo Familiar 

O princípio do pluralismo familiar se traduz no reconhecimento de 

diversas entidades familiares, sendo o elemento distintivo da família, que o coloca na 

juridicidade a presença de vínculo afetivo que une pessoas com identidade de projetos 

de vida e propósitos comuns, gerando um mesmo comprometimento.43 

O princípio integra-se diretamente ao reconhecimento de famílias 

multiparentais, isto porque a partir do momento em que o matrimonio deixou de ser a 

única forma de reconhecimento familiar, o espectro da família passou a abranger 

outras já existentes, podendo esses arranjos familiares serem reconhecidos e 

tutelados pelo Estado.44 

Fato é que o reconhecimento das atuais entidades familiares 

existentes, compostas pelo elo da afetividade são expressões individuais de liberdade 

e garantia da ética social.45 

 

2.3.6 Da Proteção Integral da Criança e Adolescentes 

O princípio da proteção integral a crianças, adolescentes e jovens 

decorre do artigo 5º da Constituição Federal, não sendo uma recomendação ética, 

mas sim diretriz para as relações familiares com a sociedade e Estado.46 

A prioridade no tratamento se dá pois há uma maior vulnerabilidade 

entre os menores de dezoito anos, devendo haver o tratamento absoluto de proteção,   

a fim de garantir o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, sendo protegidos de toda e qualquer forma de negligencia, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme preceitua o 

artigo 227 da Constituição Federal.47 

 
43 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 58 
44 FILHO, Carlos Cavalcanti de Albuquerque. Famílias Simultâneas. Disponível em < 

https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/195.pdf> Acesso em 01 ago. 2021 
45 DIAS. Maria Berenice Manual do Direito de Famílias. 5ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. P. 54 
46 LOBO, Paulo. Código Civil: Famílias. 11ª Ed. Saraiva, 2021. P. 45 
47 BRASIL. Senado: Constituição Federal Brasileira de 1988 – Art. 227: “ É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/195.pdf
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2.3.7 Princípio da Afetividade  

 

Afeto – Do latim affectus. Para a Psicanálise é a expressão que 

designa a quantidade de energia pulsional e exprime qualquer estado 

afetivo, agradável ou desagradável. Para a Filosofia é o que diz 

respeito aos sentimentos, às emoções, aos estados de alma e, 

sobretudo, ao amor. Espinosa diz que somo construídos por nossos 

afetos e pelos laços que nos unem a outros seres. (...) Desde que a 

família deixou de ser, preponderantemente, um núcleo econômico e 

de reprodução, e as uniões conjugais passaram a se constituir, 

principalmente em razão do amor, a família tornou-se menos 

hierarquizada e menos patrimonializada. O afeto, tornou-se, então, um 

valor jurídico e passou a ser o grande vetor e catalisador de toda a 

organização jurídica da família. (...) O afeto ganhou tamanha 

importância no ordenamento jurídico brasileiro que recebeu força 

normativa, tornando-se o princípio da afetividade o balizador de todas 

as relações jurídicas da família.48 

  

O princípio, que possui base doutrinária pautado nos princípios acima 

citados representa um marco evolutivo para o direito de família brasileiro contribuindo 

para a abordagem de diversos temas de extrema relevância social que antes não eram 

mencionados, como é o caso do reconhecimento da relação socioafetiva. 

Bauman49 em sua obra Amor Líquido menciona como as relações 

modernas são pautadas em uma pluralidade, complexidade e constante mobilidade, 

assimilando o direito a afetividade enquanto trato das relações existenciais. 

O princípio da afetividade, apesar de não ser matéria constitucional, 

pode ser assim considerado na medida em que interpreta a Constituição Federal no 

sentido de recepcionar o princípio advindo das famílias contemporâneas, fundadas 

em sentimentos de reciprocidade, responsabilidade, e afeto, possuindo este uma 

dimensão objetiva e outra subjetiva.50 

 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” 
48 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões: ilustrado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 69. 
49 BAUMAN. Zygmunt. Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Traduzido por Carlos 

Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
50 PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Família. v. 5. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. P. 65-66. 
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Depreende-se de tal entendimento que a socioafetividade pode ser 

compreendida pela manifestação afetiva concreta nas relações, é ele que se 

caracteriza por ser razão autônoma de justificação para a constituição familiar, 

exercendo cada vez mais o papel de denominador comum entre os modelos de núcleo 

familiar, sendo assim, a tutela diz respeito sobretudo às relações efetivas traduzidas 

pela comunhão espiritual da vida.51 

O princípio da afetividade pode ser analisado sob a ótica da finalidade 

familiar inicialmente descrita, como necessidade humana de cuidados e de 

pertencimento a um grupo, onde há uma busca constante de desenvolvimento 

individual para o social.52 

No que tange à projeção jurídica do princípio, nos tribunais, diversas 

e constantes são as decisões que se baseiam no mesmo para pautar novos caminhos 

para o direito, dentre elas está a decisão do STF de 2011 que reconheceu as uniões 

homoafetivas ou ainda sobre o reconhecimento da multiparentalidade, objeto de 

estudo que será abordado posteriormente, decidida pelo STF através da Repercussão 

Geral 622 de 2016: 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento de filiação concomitante baseado na origem 

biológica, com os efeitos jurídicos próprios.53 

 

Portanto, em que pese haja a possibilidade do vínculo afetivo na 

paternidade ou maternidade, não pode haver um impedimento de que a criança ou 

adolescente descubra sua origem biológica pois isso seria considerado um afronte às 

normas e princípios constitucionais, devendo ser reconhecida ambas como legítimas 

e geradoras de efeitos da parentalidade. 

Uma das mais importantes consequências deste princípio encontra-

se na jurisdição da paternidade socioafetiva, que garante o cumprimento dos deveres 

parentais de cuidado e desvelo dedicado aos filhos, sendo que a paternidade reside 

incialmente no serviço de amor e cuidado.54 

 
51 PERLINGIERI. Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao direito civil-constitucional. Trad. Maria 

Cristina de Cicco 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 244. 
52 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese aprovada na Repercussão Geral 622, que teve como base o REXT 

898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, do qual a IDBFAM participou como Amicus Curiae. 
54 VILLELA, Joçao Baptista. A Desbiologização de Paternidade. Revista Forense, Rio de Jsneiro, n. 71, p. 45. 

Jul/set 1980 
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Portanto, resta demonstrado a relevância do princípio da afetividade 

para a evolução e adaptação ao contexto social do direito de família, servindo como 

fundamento para o debate acerca de questões atuais tão relevantes. 

 

2.4 Filiação 

Platão, segundo Fustel de Coulanges afirmava que o parentesco é a 

comunidade de deuses domésticos, duas pessoas poderiam ser consideras parentes 

quando possuíssem os mesmos deuses, mesmo lar e mesmo banquete fúnebre,55 

isso significa dizer que a filiação é a união de propósitos.  

O Código Civil de 1916 entendia por filiação a relação entre indivíduos 

advindos somente de relações matrimoniais, ou seja, uma paternidade baseada em 

uma moral familiar, como depreende-se do artigo 337, que considera legítimos os 

filhos concebidos na constância do casamento, se contraído de boa-fé, relacionando-

se com o elo existente entre ascendentes.56  

Ocorre que tal entendimento mudou com o advento do Código Civil 

de 2002, que dá ao instituto familiar garantia de proteção e liberdade, podendo cada 

pessoa formar sua própria relação familiar da forma como entender. 

As relações estabelecidas entre pais e filhos compõe o termo filiação 

como dever familiar, da sociedade e do Estado, de assegurar com prioridade a 

crianças, adolescentes e jovens o direito a educação, saúde, lazer, entre outros 

aspectos que garantam a segurança e integridade para seu desenvolvimento, além 

disso, o mesmo artigo garante os mesmos direitos a filhos havidos na constância do 

casamento ou não, vedando qualquer discriminação.57  

Conforme determinação legal constante no artigo 50 da Lei 

6.015/1973, em seu artigo 50 que determina que todo nascimento deve ser registrado 

no local onde houver ocorrido o parto ou na residência dos pais, dentro do prazo de 

quinze dias, podendo ser ampliado em até três meses para locais mais distantes.58 

O artigo 1.597 do Código Civil admite tanto a presunção de 

 
55 COUGANGES, Numa Denis Fustel. A cidade antiga. 2ª Ed. Martin Claret: 2009. p. 52. 
56 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 
57  FERNANDES. Alexandre Cortez. Direito Civil: direito de família. 1 ed. Caxias do Sul: Editora Educs, 2015. 
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maternidade (mater semper certa est), como a relativa de paternidade (pater is est), 

de forma que o registro pode ser feito por apenas um dos genitores. Já, como disposto 

no artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os filhos de pessoas não 

casadas precisam que ambos os pais compareçam em cartório para auferir o registro, 

conjunta ou separadamente, ou mediante apresentação de procuração especial. 

Aceita-se também o comparecimento de apenas um dos pais, se portando uma 

declaração de reconhecimento de paternidade ou anuência à efetivação do registro 

feita pela mãe.59  

Atualmente, a filiação entende-se como o elo entre pai ou mãe e 

filho.60 Em um estudo racional é a relação de parentesco estabelecida entre estas 

pessoas que faz surgir direitos e deveres reciprocamente considerados.61 

A filiação não necessariamente está relacionada ao instituto do 

matrimônio ou união estável, bem como da união sexual, isto porque há o surgimento 

do vínculo familiar afetivo, consolidado por nosso ordenamento jurídico.62 

Neste sentido, o artigo 227 do Código Civil dispõe quanto as 

possibilidades de filiação, deixando claro seu caráter igualitário. Recepciona ainda o 

artigo 1.596 do mesmo diploma que é vedado a rotulação do filho por sua condição, 

de modo a não haver qualquer discriminação.63 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatista cerca de 5,5 

milhões de crianças brasileiras não possuem o nome do pai em certidão de 

nascimento.64 Tal pesquisa evidencia uma realidade experienciada por grande parcela 

da população. 

 O abandono afetivo, tema inclusive decidido em ações movidas em 

 
59 ARPEN. Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Registro de Nascimento. 

Disponível em: https://cartorioaprillanti.com.br/Pagina/Exibir/8f953ae8-13fd-4b97-89da-2966c3d7e65f>. 

Acesso em: 09 dez. 2021 
60 FERNANDES. Alexandre Cortez. Direito Civil: direito de família. 1 ed. Caxias do Sul: Editora Educs, 2015. p 

231 
61 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. P. 402 
62 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 09 dez 2021 
63 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 09 dez 2021 
64 IBDFAM: Paternidade Responsável. Disponível em 
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Acesso em 01 set 2021 
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todo o território nacional, em especial uma onde um pai foi condenado a indenizar a 

filha, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

destacou que o amor é uma possibilidade, enquanto o cuidado decorre de uma 

obrigação civil, o que embasou sua decisão de condenar o réu.65 

Fato é que, apesar de expressamente ser garantido o cuidado e 

proteção aos filhos, a falta, principalmente por aqueles que possuem dever legal 

primário de cuidado, implica ausência de proteção e geram danos incontáveis, 

traduzidos pelo dano moral subjetivo, que atinge a psique humana e provoca 

desconforto psicológico, frustração, ansiedade, entre outros.66 

Tendo em vista a problemática da falta da figura paterna como 

realidade de milhares de crianças e adolescentes no país, não se pode o Poder 

Judiciário coibir situações excepcionais em que três pessoas possuam vontade 

genuína de cuidado e proteção ao filho. 

Para que um filho seja assim considerado ele deve ser adotado pelos 

pais, através de vínculo de sangue ou não, não sendo a filiação biológica nenhuma 

garantia de paternidade, visto que, como já descrito, a realidade do Brasil é a de não 

conhecimento da figura paterna. A filiação abrange muito além deste fator, uma vez 

que é essencial para a formação individual do ser humano.67 

A presença do pai ou mãe biológico não garante que haja uma família, 

o cumprimento das funções destes é que garante a estruturação saudável da entidade 

familiar, a família é uma construção cultural socioafetiva e, neste sentido João Baptista 

Villela assevera: 

A lei e a justiça desrespeitam gravemente uma criança, quando lhe 

dão por quem, em ação de investigação de paternidade, resiste a tal 

condição. Um ser com todos os vícios e crimes, mas que aceite 

verdadeiramente a paternidade, é preferível àquele que a recuse, 

rogando embora de todos os méritos e virtudes, se tomar como critério 

o bem da criança. Imagine-se cada um tendo como pai ou mãe quem 

só o é por imposição da força: ninguém experimentará mais viva 

repulsa, nem mais forte constrangimento. Todo o direito de família 

tende a se organizar, de resto, sob o princípio basilar da liberdade, tão 

certo é que as prestações familiais, sejam entre os cônjuges, seja 

entre pais e filhos, só proporcionam plena satisfação quando 

 
65 https://cache.tjdft.jus.br/cgi-

bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&SELECAO=1&ORIGEM=INTRA&CIRCUN=1&CDNUPROC=2013011136

7200 
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gratuitamente assumidos e realizados.68 

 

Sendo assim, é possível concluir que para uma família assim ser 

caracterizada é necessário o cumprimento de alguns requisitos mais relacionados a 

sua finalidade subjetiva, buscando a instituição de uma entidade saudável e positiva 

para a sociedade do que o critério objetivo, traduzido pelo mero vínculo biológico. 

2.4.1 Filiação biológica 

A filiação biológica é aquela que pode ser comprovada mediante 

descobrimento do código genético através do DNA, possibilitando fácil acesso a 

identidade científica dos pais da criança em questão.69  

Em 1996 o Supremo Tribunal Federal na decisão empregada ao 

Habeas Corpus nº 71.373 se posicionou quanto a condução forçada do indivíduo para 

a realização do exame, concluindo que esta atitude feriria os princípios da dignidade 

humana, integridade física, intangibilidade do corpo humano e legalidade. Houve 

divergência de votos e o argumento contrário teve por base o artigo 339 do Código de 

Processo Civil de 1973 que atualmente está representado pelo artigo 378 do 

CPC/2015, o qual declara que ninguém deve se eximir de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade 70 

Em 2004 o Superior Tribunal de Justiça mediante a Súmula 301 

declarou que em ação investigatória de parentalidade, a recusa pelo suposto pai a 

realização do exame de DNA induz a presunção relativa (juris tantum).71  

Em 2009, através da Lei nº 12.004 que assumiu a presunção pela 

recusa, a ser apreciada em conjunto com o texto probatório, considerando que não 

haverá lei que use de meios coercitivos para que o suposto pai realize o exame de 

DNA, embora todos tenham o dever de colaborar com o Poder Judiciário (art. 339, 

CPC), o investigado quando de sua recusa, deverá demonstrar seu direito com outras 

 
68 VILLELA, João Baptista. A desobrigação de paternidade. Revista Forense, Rio de Janeiro, n.71, p.46, 

jul/set. 1980 
69 COSTA, Dilvanir José da. Filiação jurídica, biológica e socioafetiva. Revista de informação legislativa, 

Brasília, a. 45 n. 180, p 83-100, out./dez. 2008 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus nº 71373-4. 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasília, DF. Disponível em < 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/747033/habeas-corpus-hc-71373-rs> Acesso em 09 dez 2022. 
71 Sumula n. 301 STJ – Disponível em https://ww2.stj.jus.br/revista Acesso em 28 set. 2021 
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provas pertinentes, para que estas sejam analisadas dentro de um contexto 

probatório. Não será o resultado do laudo laboratorial o responsável por dizer o direito 

pleiteado pelo investigante, e sim o juiz com seu livre convencimento motivado, após 

analisar todas as provas sem distinção ou valoração72 

A recusa do possível pai em realizar o exame que comprovaria ou não 

a paternidade, quando em confronto com o direito do indivíduo à busca de sua 

identidade genética e respeito à dignidade gera como mecanismo alternativo da 

entrega segura da jurisdição uma presunção relativa, induzindo a paternidade, já que 

neste caso, opta-se pelo melhor interesse da criança. 

2.4.2 Filiação Socioafetiva 

O afeto possui respaldo jurídico tendo em vista o princípio da 

dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da CRFB/88. 18, que 

deixa expressa a ligação entre o princípio da dignidade e o da afetividade que 

compreende a garantia do vínculo entre relações interpessoais e valores morais 

essenciais como o respeito e a assistência. 

As relações de afeto possibilitam o estabelecimento de convivência 

familiar pacífica, responsável pela formação da personalidade dos membros de um 

núcleo familiar.73 

Na Constituição Federal da República, o princípio encontra-se 

disposto no artigo 226, parágrafo 3º que reconhece a união estável como entidade 

familiar equiparada ao casamento, sendo a união estável nada mais do que a junção 

de pessoas ligadas pela afetividade e desejo de constituir família. 

Neste sentido, a prova de que o afeto encontra respaldo 

constitucional, ainda que implícito, consiste no fato de reconhecer a união estável 

como entidade familiar, dando-lhe proteção jurídica. Não é necessário fazer esforço 

para concluir que está se prestigiando a afetividade, na medida em que a união estável 

nada mais é do que um consórcio afetivo entre duas pessoas sem os laços do 

 
72 STJ. Disponível em <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Juiz-devera-aplicar-

medidas-coercitivas-a-familiares-que-se-recusam-a-fazer-DNA--sejam-ou-nao-parte-na-investigacao-de-

pate.aspx> 
73 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DE LIMA RODRIGUES, Renata. A Multiparentalidade como nova 

estrutura de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

Políticas e Gerenciais do UNI-BH-Belo Horizonte, v. 6, n. 2, 2013 
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casamento civil ainda que adquiram no Direito das Famílias relevância jurídica, Deve 

se valorizar as condutas e comportamentos que evidenciam a afetividade nas 

relações. Entretanto, vale ressaltar, que a socioafetividade deve necessariamente ser 

apreciada frente à situação fática. Assim, o direito qualifica e disciplina aquela situação 

em particular, fato concreto, que mediante comportamentos se possa concluir a 

presença da afetividade nos “laços” familiares daqueles indivíduos74  

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, pode ser 

apropriada para destacar o conceito de família, apesar de surgir de um contexto de 

violência doméstica, traz à legislação um significado mais amplo de família, visando 

uma maior proteção da mulher inserida neste meio, exemplificando ainda o princípio 

da proteção familiar. Secundariamente conceitua família como sendo aquela derivada 

de qualquer relação de afeto, dando a mulheres em união estável por exemplo, a 

mesma proteção que se daria a mulheres oficializadas pelo matrimonio.  

O pluralismo das relações familiares tende a ser reconhecido pela 

proteção do Estado, dentre as múltiplas possibilidades de arranjos sendo necessário 

visualizar que o rol constitucional é meramente exemplificativo, não taxativo, estando 

protegida toda e qualquer entidade familiar, fundada no afeto, esteja, ou não, 

contemplada expressamente na dicção legal.75 

Excluir do âmbito da juridicidade as entidades familiares que se 

compõem a partir de um elo de afetividade e que geram comprometimento mútuo e 

envolvimento pessoal e patrimonial é, segundo Maria Berenice Dias, simplesmente 

chancelar o enriquecimento injustificado, é ser conivente com a injustiça.76  

Nesse sentido, no que se refere aos direitos equitativos 

independentemente de vínculo biológico, conclui-se que o ordenamento jurídico 

atribuiu, implicitamente, valor jurídico ao afeto, não sendo somente um aspecto social 

ou psicológico. Assim, a filiação baseada na relação afetiva merece o mesmo patamar 

de igualdade e reconhecimento, considerando-se a afetividade como base das 

 
74 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DE LIMA RODRIGUES, Renata. A Multiparentalidade como nova 

estrutura de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

Políticas e Gerenciais do UNI-BH-Belo Horizonte, v. 6, n. 2, 2013, p 19 
75 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD , Nelson. Curso de Direito Civil. Vol 6: Famílias. 13ª Ed. São 
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76 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021 



 

27 
 

relações filiais77 

Na psicologia o termo afetividade serve pata designar a experiência 

humana sobre as alterações no mundo exterior ou em sí próprio, constituindo-se 

através de um processo pessoal de vivência do sujeito, podendo ela ser positiva ou 

negativa.78 

O vínculo consanguíneo possui papel secundário em uma relação de 

paternidade, isto porque a derivação bioquímica que aponta para a paternidade, é o 

amor, desvelo e o serviço prestado por alguém que deseja o bem do menor, sendo a 

verdadeira paternidade um fato muito mais cultural do que biológico.79  

O afeto, pode ainda ser traduzido como uma transcendentalidade da 

formalidade constitucional familiar, estabelecendo-se como núcleo socioafetivo 

necessário para uma plena realização da personalidade de todos os seus membros, 

segundo uma noção desta sobre a dignidade da pessoa humana.80  

Luiz Edson Fachin81, ao discorrer sobre o tema, ensina que: 

A verdade socioafetiva pode até nascer de indícios, mas toma 

expressão na prova; nem sempre se apresenta desde o nascimento. 

Revela o pai que ao filho empresta o nome, e que mais do que isso o 

trata publicamente nessa qualidade, sendo reconhecido como tal no 

ambiente social; o pai que ao dar de comer expõe o foro íntimo da 

paternidade, proclamada visceralmente em todos os momentos, 

inclusive naqueles em que toma conta do boletim e da lição de casa. 

É o pai de emoções e sentimentos, e é o filho do olhar embevecido 

que reflete aqueles sentimentos. Outro pai, nova família.  

 

O Enunciado número 6 do IBDFAM reconheceu a filiação socioafetiva 

como decorrente dos direitos e deveres inerentes à autoridade parental.82 Partindo de 

tal entendimento, pode se dizer que não possui qualquer diferenciação entre as 

classificações de parentalidade, sendo o pai afetivo também responsável por todos os 

 
77 ANDRADE, Denise de Paula. Socioafetividade: o valor jurídico do afeto e seus efeitos do direito pátrio. 

Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-166/socioafetividade-o-valor-juridico-do-afeto-e-

seus-efeitos-no-direito-patrio/ Acesso em 01 jun. 2021 
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(Org.) A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 85 
80 LÔBO, Paulo Luiz Netto. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça (Coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: 

Atlas, 2003. v. XXVI, p. 42 
81 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 59 
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direitos e deveres inerentes à autoridade parental. 

Como demonstração de que a afetividade vem sendo considerada 

juridicamente como elemento fundamental encontra-se em julgado recente, prolatado 

pelo Tribunal de Minas Gerais, que decidiu por responsabilizar um pai por abandono 

afetivo, reconhecendo o afeto como valor jurídico: 

No seio da família da contemporaneidade desenvolveu-se uma 

relação que se encontra deslocada para a afetividade. Nas 

concepções mais recentes de família, os pais de família têm certos 

deveres que independem do seu arbítrio, porque agora quem os 

determina é o Estado. 

(...) 

Assim, a família não deve ser mais entendida como uma relação de 

poder, ou de dominação, mas como uma relação afetiva, o que 

significa dar a devida atenção às necessidades manifestas pelos filhos 

em termos, justamente, de afeto e proteção. 

Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não 

somente do sangue. 

(...) 

Assim, ao meu entendimento, encontra-se configurado nos autos o 

dano sofrido pelo autor, em relação à sua dignidade, a conduta ilícita 

praticada pelo réu, ao deixar de cumprir seu dever familiar de convívio 

e educação, a fim de, através da afetividade, formar laço paternal com 

seu filho, e o nexo causal entre ambos.83 

 

Portanto, de acordo com a nova realidade social que busca cada vez 

mais a legitimidade, claro é a relevância da contribuição das Políticas Jurídicas na 

estruturação familiar. 

2.4.2.1 Efeitos da Parentalidade Socioafetiva 

Considerando que a parentalidade socioafetiva estende a 

parentalidade aos outros filhos deste mesmo núcleo, ou seja, possuiria também 

irmandade socioafetiva, entre outras relações, o artigo 1.521 do Código Civil dispõe 

sobre os impedimentos legais, determinando o artigo IV que não se pode haver 

casamento entre irmãos unilaterais ou bilaterais, se referindo apenas a irmãos 

biológicos, devendo tal artigo ser reinterpretado 84  

 
83 BRASIL. TAMG, AC nº4 408550-5, 7ª CC, Rel. Unias Silva J. 1/4/04 
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O artigo 1.591 do Código Civil divide as relações em linha reta e 

colateral, sendo os parentes em linha reta aqueles que decorrem da relação entre 

ascendentes e descentes, enquanto o colateral engloba até o quarto grau de um só 

tronco da árvore genealógica, sem descenderem uma da outra.85 

Segundo o mesmo diploma o parentesco é natural ou civil, conforme 

resulte de consanguinidade ou de outra origem, o que fundamenta a existência da 

parentalidade socioafetiva e, acerca disso as regras de parentesco natural também se 

aplicam ao socioafetivo.86 

Assim, quando o artigo 1.521 do Código Civil impede o casamento 

entre ascendentes e descendentes, seja o parentesco natural ou civil, estabelece 

também que não pode o filho socioafetivo casar-se com seus ascendentes ou 

descendentes, ou equivalente. 

A mesma regra é aplicada para todos os outros membros, quando há 

o reconhecimento da paternidade, o filho passa a ter vínculo de parentesco com todos 

os demais parentes, surgindo irmãos, avós, tios afetivos, entre ouros, decorrendo as 

mesmas obrigações presentes em relações biológicas, como o dever de os avós 

prestarem alimentos caso os pais não o puderem fazer. 

Sendo assim, o parentesco socioafetivo produz todos os efeitos do 

parentesco natural, como a criação de vínculo de parentesco em linha reta e colateral, 

sendo considerado até o 4º (quarto) grau, possibilitando ainda a inclusão do nome da 

família e impedimentos na órbita civil, como mencionado anteriormente e na órbita 

pública, como impedimento para assunção de determinados cargos públicos. Gera 

ainda a criação de vínculos de afinidade e direitos e deveres gerados pelo aspecto 

patrimonial como sucessão e alimentos. 

Cabe ressaltar ainda que tal reconhecimento deve ser criterioso, já 

que seus efeitos tem condão de alcançar terceiros não envolvidos na relação de 

parentesco. 

 
85 BRASIL. Código Civil de 2002 – Planalto. Disponível em 
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3 DOS ALIMENTOS 

3.1 Conceito e natureza jurídica 

Alimentos são as prestações realizadas com a finalidade de suprir 

necessidades vitais de quem não pode por si fazê-la, de modo a fornecer o 

alimentante o necessário para a subsistência do alimentado.87 

A Constituição Federal da República, em seus artigos 1º, inciso III e 

3º, inciso I, determina que a obrigação alimentar tem caráter solidário, pautado na 

cooperação, isonomia e justiça social.88 Neste sentido, os alimentos cumprem a 

função social de garantia da própria manutenção de pessoas ligadas pelo vínculo de 

parentesco, como expressão da solidariedade social e familiar constitucionalmente 

impostas.89 

A doutrina divide os alimentos segundo sua natureza, os classificando 

como civis, para manutenção da qualidade de vida do alimentado, e naturais, 

indispensáveis à sua subsistência.90 Ressalta-se entretanto que a manutenção e 

sustento não se referem apenas aos alimentos, mas também a todas as outras 

necessidades como habitação, assistência médica, educação, entre outros que se 

fizerem necessários para uma vida compatível com sua condição social, conforme 

estabelece o Código Civil.91 

Dispõe o artigo 1.694 do Código Civil ser indispensável ao sustento, 

podendo os parentes, cônjuges, companheiros pedir uns aos outros o que necessitem 

para atender suas necessidades.92 Tendo caráter personalíssimo, devendo o 

alimentante possuir vínculo com o alimentado, atentando-se para o fato de que não 

há determinação de vínculo específico para que seja caracterizado. 

Sendo assim, a natureza jurídica da prestação alimentícia se constitui 

 
87 GOMES, Orlando. Direito de família, Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 427. 
88 BRASIL. Senado: Constituição Federal Brasileira de 1988 
89 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p 666. 
90 LUZ, Valdemar P. da. Manual de Direito de Família. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2009, p 293. 
91 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 21 jun. 2019 
92 BRASIL: Código Civil – Lei 10406/2002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/leis Acesso em 03 jul. 

2021 
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como uma modalidade de assistência legal de prestação necessária a subsistência à 

conservação da vida de um indivíduo.93 

Para que tal prestação ocorra, é necessário a imposição estatal de 

responsabilidade do dever de socorro dos necessitados, o qual o Estado realiza por 

meio da atividade assistencial, transferida aos parentes, cônjuges e companheiros.94 

De caráter não indenizatório, o instituto pode ainda ser considerado 

como direito pessoal extrapatrimonial, simplesmente direito patrimonial, ou ainda de 

natureza mista, mesclando conteúdo patrimonial e finalidade pessoal.95 

Por sua natureza jurídica de direito prestacional, sobressai o 

entendimento de que se atribui natureza mista a tal direito, considerando-o como de 

conteúdo patrimonial e finalidade pessoal, devido a sua complexidade.96 

Portanto, tendo mais de um indivíduo obrigado a realizar tal 

prestação, não se obriga a prestá-lo por somente uma parte, sendo obrigação de 

todos, quitar sua parcela imposta.97 

 

3.2 Espécies 

Os alimentos podem ser divididos segundo diversos critérios, dentre 

eles por sua natureza, subdividindo-se em naturais, civis e compensatórios, sendo o 

primeiro restrito a satisfação das necessidades básicas exigidas pela vida.98 

Os chamados civis, podem ser caracterizados e destinados a 

manutenção social familiar, ou seja do status, tal classificação encontra respaldo no 

artigo 1.694 do Código Civil, que garante o dever de os alimentos serem fixados em 

montante que possibilidade a vida de modo compatível com a condição social 

 
93 CAHALI, Francisco José. Dos alimentos. Anais do “EMERJ Debate o Novo Código Civil. Disponível em < 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_2/Anais_Parte

_II_revistaemerj_69.pdf> Acesso em 09 dez 2021 
94 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito de Família, v. 6, 28ª Ed. São Pualo: Saraiva. 2004p. 373. 
95 RIZZARDO, Arnaldo, Direito de Família, 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 717 
96 GOMES, Orlando. Direito de família, cit., p. 535-536. 
97 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Juspodivim. 2021. 
98 SANTOS. Rejane de Andrade. Dos Alimentos e a Obrigação de Natureza Alimentícia. Disponível em < 

https://jus.com.br/artigos/64231/dos-alimentos-e-a-obrigacao-de-natureza-alimenticia/4> Acesso em 10 dez 

2021 

https://jus.com.br/artigos/64231/dos-alimentos-e-a-obrigacao-de-natureza-alimenticia/4
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individual e restringe ao indispensável à subsistência do indivíduo.99 

Outra espécie de alimentos trazido pela doutrina são os 

compensatórios, já adotados em países como França e Espanha, além do Brasil, onde 

visa evitar o desequilíbrio econômico-financeiro do consorte dependente, quando um 

dos agentes devedores não consegue arcar com meação.100 

A pensão compensatória é aquela que tem por finalidade indenizar, 

por determinado período o desequilíbrio econômico decorrente da repentina queda no 

padrão social econômico do cônjuge, no processo de separação, não 

necessariamente buscando a igualdade econômica entre ex cônjuges, mas reduzindo 

os efeitos causados pela queda de recursos.101 

As espécies de alimentos podem ainda se subdividir quanto à sua 

causa jurídica, ou seja, legais, devidos em virtude de uma obrigação legal decorrente 

do parentesco, casamento ou companheirismo ou voluntários, quando emanam de 

uma declaração de vontade como uma obrigação real assumida contratualmente por 

quem não tenha a obrigação legal de fazer, podendo ser o próprio testamento um 

exemplo desta espécie.102 

O artigo 5º, LXVII da Constituição Federal considera como 

pertencentes ao direito de família, apenas os alimentos legais, permitido nestes casos 

a prisão civil pelo não pagamento da dívida alimentícia, na decretação de alimentos 

provisórios. 

Os alimentos podem ainda ser considerados por sua finalidade como 

definitivos ou provisórios. Diferenciam-se na medida em que os alimentos definitivos 

possuem caráter permanente, estabelecido por sentença ou acordo devidamente 

homologado, ao passo que os provisórios são fixados liminarmente em despacho 

inicial, determinados a extinguirem-se automaticamente.103 

A prisão por dívida de natureza alimentar pode constituir 

constrangimento ilegal se decorrente de responsabilidade civil ex delicto, sendo 

assim, somente se admite de modo coercitivo para o adimplemento de tal obrigação 

 
99 SANTOS. Rejane de Andrade. Dos Alimentos e a Obrigação de Natureza Alimentícia. Disponível em < 

https://jus.com.br/artigos/64231/dos-alimentos-e-a-obrigacao-de-natureza-alimenticia/4> Acesso em 10 dez 

2021 
100 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 6. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2020 
101 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família, 8ª Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018. p. 724 
102 GONÇALVES, Carlos Roberto Direito Civil Brasileiro. Vol. 6. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2020. p. 176 
103 GONÇALVES, Carlos Roberto Direito Civil Brasileiro. Vol. 6. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2020 p. 436 
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restritamente interpretado.104 

O dever de prestar alimentos não pode ser confundido com a 

obrigação de sustento, assistência e socorro, pois estes devem ser cumpridos de 

forma incondicional e recíproca.105 

O Código Civil trata dos alimentos de forma a delimitar sua origem na 

relação de parentesco decorrente do rompimento familiar, seja ele por divórcio ou 

rompimento da convivência, garantindo ainda a invalidade da renúncia à pensão 

alimentícia.106 

3.3 Do dever de prestação alimentar 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 1º, inciso III, bem 

como 3º, inciso I, determina que a obrigação alimentar deve ser pautada na prestação 

solidária, isonômica e que garanta a justiça social, visando proteger a dignidade 

humana.107 

A prestação alimentar cumpre ainda função de garantia da 

manutenção de pessoas ligadas pelo vínculo do parentesco, seja ele biológico ou 

afetivo, sendo uma expressão de solidariedade social e familiar108 

É possível afirmar então que, tal prestação possui como função a 

garantia da manutenção de pessoas ligadas por vínculos de parentesco e, destinam 

ao cumprimento da assistência relacionada ao provimento dos recursos para sustento 

dos membros familiares.109 

O dever de assistência suprido pela pensão alimentícia não se 

restringe apenas aos pais em relação aos filhos, sendo a recíproca verdadeira e 

devida, conforme dispõe artigo 1696 do Código Civil e artigo 229 da Constituição 

Federal, estendendo a todos os ascendentes, em graus mais próximos, a obrigação, 

 
104 BRASIL. RT, 646/124; RJTJSP, Lex, 17/413; JTJ, Lex, 183/261. 
105 GOMES, Orlando. Direito de família, cit., p. 428-429. 
106 CAHALI, Francisco José. Dos alimentos. Anais do “EMERJ Debate o Novo Código Civil. Disponível em < 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_2/Anais_Parte

_II_revistaemerj_69.pdf> Acesso em 09 dez 2021 
107 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < Constituição (planalto.gov.br)> 
108 ROSENVALDO, Nelson Farias, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumens Juris, 2010. P.666. 
109 FERNANDES. Alexandre Cortez. Direito Civil: direito de família. 1 ed. Caxias do Sul: Editora Educs, 2015, 

p 320 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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se comprovada a necessidade.110 

O termo alimentos no direito, pode ser conceituado como o direito 

decorrente da relação de parentesco, seja ele biológico ou afetivo, ascendente ou 

descendente, de forma solidária, já a obrigação alimentar relaciona-se à fixação 

jurisdicional de tal direito, havendo presunção diversa de necessidade e condição 

econômica, o qual é estipulado judicialmente para que surta efeitos, uma vez 

demonstrada a necessidade.111 

Para a determinação judicial de tal obrigação, se faz necessária a 

comprovação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a medida em 

que a obrigação deve ser estabelecida se necessária, de forma proporcional entre 

ambos os entes que o devam fazer e de forma a garantir o necessário para o sustento 

do alimentado na medida em que o alimentante possa o fazer sem prejuízo além do 

que é necessário para sua própria subsistência.112 

O artigo 1694, inciso I e 1.695 do Código Civil determina que os 

parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir alimentos uns aos outros se 

necessário for para viver de modo compatível com sua condição social, devendo ser 

fixado na proporção das necessidades e dos recursos do obrigado, sem que desfalque 

do necessário para seu próprio sustento.113  

 

 

3.4 DA MULTIPARENTALIDADE 

Há um importante instituto trazido pela doutrina e jurisprudência que 

reconhece a possibilidade da multiparentalidade, com base na relação socioafetiva, 

onde há dois pais ou duas mães do registro civil do infante114 

A dupla parentalidade é o direito reconhecido da criança de possuir 

 
110  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 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” 
111 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010. Pag 692 
112 MELLO, Cleyson de Moraes. Direito Civil: famílias. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2017, p 333-334 
113 BRASIL. Planalto: Lei 10.406/2002: Código Civil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm Acesso em 27 ago. 2021   
114 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 6, 17ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2020p. 108 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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dois pais ou duas mães, biológicas e socioafetivos, em decorrência da garantia da 

filiação socioafetiva.115 

A multiparentalidade pode ainda ser compreendida como uma 

categoria composta por múltiplos vínculos parentais que formam uma entidade 

familiar, composta por vínculos afetivos e biológicos, sendo vedada a exclusão entre 

sim bem como qualquer tipo de hierarquia, já que há uma complementação.116 

A coexistência das parentalidades demanda análise da situação 

concreta para a determinação ou não da multiparentalidade, verificando se atendem 

o princípio do melhor interesse da criança, bem como da proteção integral.117 

Para a configuração da multiparentalidade deve se verificar se ambas 

exercem sua função social e contribuem para o desenvolvimento da criança, devendo 

ser comprovado o vínculo de afeto, pautado no respeito mútuo, afim de tutelar os 

interesses da criança ou adolescente, sendo tal reconhecimento um direito do filho, 

visto que possibilita seu convívio multiparental.118 

Dentre os casos concretos de utilização deste instituto, destaca-se a 

decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Preservação da Maternidade 

Biológica. Respeito à memória da mãe biológica, falecida em 

decorrência do parto, e de sua família – Enteado criado como filho 

desde dois anos de idade – Filiação socioafetiva que tem amparo no 

art. 1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto 

de longa e estável convivência, aliada ao afeto e consideração 

 
115 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 6, 17ª Ed. São Paulo: Saraiva Jur. 2020p. 109 
116 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DE LIMA RODRIGUES, Renata. A Multiparentalidade como nova 

estrutura de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

Políticas e Gerenciais do UNI-BH-Belo Horizonte, v. 6, n. 2, 2013, p 24. 
117 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 09 dez 2021 – “Art. 227. É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”  

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 1º Esta Lei dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 09 dez 2021 
118 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DE LIMA RODRIGUES, Renata. A Multiparentalidade como nova 

estrutura de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

Políticas e Gerenciais do UNI-BH-Belo Horizonte, v. 6, n. 2, 2013, p 24. 36 BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Repercussão Geral 622. Prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade 

biológica. Disponível em: < BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral 622> . Acesso em:09 dez 

2021 
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mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, a 

quem não conhece, de que se trata de parentes – A formação da 

família moderna não consanguínea tem sua base na afetividade e nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.119  

 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 2016 

negou pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva sobre a biológica, 

fixando tese de repercussão geral (Tema n. 622), no qual reconhece que, a 

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

reconhecimento da filiação concomitante biológica com seus efeitos jurídicos próprios, 

admitindo a multiparentalidade com a manutenção dos pais biológicos e afetivos, 

proclamando ainda que a existência de pai socioafetivo não altera os deveres do pai 

biológico, como o pagamento de pensão alimentícia. 120 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 27 reconhece 

o estado de filiação como direito personalíssimo indisponível e imprescritível, sendo 

assegurado a este o direito a perfilhação daquele que considera como pais, 

independente de quem são.121 

No contexto social, a multiparentalidade pode ser observada em 

relações de adoção, núcleo de composição homoafetiva ou ainda adoção unilateral. 

Nos tribunais, o reconhecimento da multiparentalidade é visto como 

verdadeiro privilégio, em um país onde há milhares de crianças e adolescentes vivem 

sem pai, de modo que o próprio Conselho Nacional de Justiça, Poder Judiciário e 

Ministério Público realizam constantemente companhas para promover o registro de 

paternidade, não pode o direito deixar de retratar tal realidade.122 

Quanto à regulamentação do registro extrajudicial, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) realizou um Pedido de Providência ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que possa haver o reconhecimento 

voluntário e consequente averbação da maternidade e paternidade socioafetiva nos 

 
119< https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-0006422-

2620118260286-tjsp/inteiro-teor-110551735> Acesso em 26/08/2021 
120BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese de Repercussão Geral nº 622. Disponível em 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4803092&numeroProce

sso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622 Acesso em 26/08/2021 
121 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 09 dez 2021 
122 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Autos nº 0038958-54.2012.8.16.0021. Disponível em:< 

http://www.flaviotartuce.adv.br/assets/uploads/jurisprudencias/201302281223270.multiparent_sentpr.PDF>. 

Acesso em: 21 ago. 202 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-0006422-2620118260286-tjsp/inteiro-teor-110551735
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-0006422-2620118260286-tjsp/inteiro-teor-110551735
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622
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cartórios de registro civil de forma padronizada, concedendo o CNJ o Provimento 

número 63 de 2017 que institui modelos únicos de certidão de nascimento e de óbito, 

dispondo sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e 

maternidade socioafetiva.123 

Tal provimento expressa grande avanço no registro da parentalidade, 

entendendo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN 

BRASIL) que ao mencionar sobre parentalidade socioafetiva, o provimento estaria 

tratando também sobre a multiparentalidade, mencionando ainda que o artigo 14 

possibilita o registro de dois pais e duas mães, biológicos e socioafetivos, enquanto o 

artigo 11 parágrafo 3º dispõe que o registrador colha a assinatura do pai e mãe que 

já constem em registro, para que seja reconhecida a parentalidade socioafetiva, em 

se tratando de filho sem capacidade civil.124 

A Lei 11.924/09 alterou o artigo 57 da Lei 6.015/73, estabelece, no 

parágrafo 8º que o enteado(a) pode requerer a averbação do nome da família de seu 

padrasto ou madrasta em seu registro de nascimento, autorizando a cumulação de 

patronímicos, para que o nome possa refletir o estado familiar e o registro gere seus 

efeitos.125 

Ao mesmo passo, a Lei 11.924/09 dá à criança ou adolescente a 

opção de seu nome refletir a realidade familiar, o que caracteriza a posse de filho, 

uma vez que ao incluir o nome do padrasto ou madrasta, o elemento identificador 

individual humano é alterado, possibilitando o reconhecimento da paternidade ou 

maternidade.126 

Neste sentido, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe 

Salomão se posicionou: 

Direito de família. Recurso especial. Ação investigatória de 

paternidade e maternidade ajuizada pela filha. Ocorrência da chamada 

 
123 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Provimento nº 63. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, de 

casamento e de óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais, e dispõe sobre o 

reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A” e sobre o 

registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Disponível 

em: Atos Normativos - Portal CNJ. Acesso em 31 ago. 2021 
124 ARPEN. Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Nota de esclarecimento acerca do 

provimento CNJ nº 63/2017 
125 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DE LIMA RODRIGUES, Renata. A Multiparentalidade como nova 

estrutura de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

Políticas e Gerenciais do UNI-BH-Belo Horizonte, v. 6, n. 2, 2013, p 32-33 
126 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 692186. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3419008>. Acesso em: 09 dez 2021 

https://www.cnj.jus.br/atos_normativos/
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“adoção à brasileira”. Rompimento dos vínculos civis decorrentes da 

filiação biológica. Não ocorrência. Paternidade e maternidade 

reconhecidos.1. A tese segundo a qual a paternidade socioafetiva 

sempre prevalece sobre a biológica deve ser analisada com bastante 

ponderação, e depende sempre do exame do caso concreto. É que, 

em diversos precedentes desta Corte, a prevalência da paternidade 

socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em um contexto de ação 

negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral (ou por terceiros), 

situação bem diversa da que ocorre quando o filho registral é quem 

busca sua paternidade biológica, sobretudo no cenário da chamada 

“adoção à brasileira”. 2. De fato, é de prevalecer a paternidade 

socioafetiva sobre a biológica para garantir direitos aos filhos, na 

esteira do princípio do melhor interesse da prole, sem que, 

necessariamente, a assertiva seja verdadeira quando é o filho que 

busca a paternidade biológica em detrimento da socioafetiva. No caso 

de ser o filho – o maior interessado na manutenção do vínculo civil 

resultante do liame socioafetivo – quem vindica estado contrário ao 

que consta no registro civil, socorre-lhe a existência de “erro ou 

falsidade” (art. 1.604 do CC/02) para os quais não contribuiu. Afastar 

a possibilidade de o filho pleitear o reconhecimento da paternidade 

biológica, no caso de “adoção à brasileira”, significa impor-lhe que se 

conforme com essa situação criada à sua revelia e à margem da lei. 

3. A paternidade biológica gera, necessariamente, uma 

responsabilidade não evanescente e que não se desfaz com a prática 

ilícita da chamada “adoção à brasileira”, independentemente da 

nobreza dos desígnios que a motivaram. E, do mesmo modo, a filiação 

socioafetiva desenvolvida com os pais registrais não afasta os direitos 

da filha resultantes da filiação biológica, não podendo, no caso, haver 

equiparação entre a adoção regular e a chamada “adoção à brasileira”. 

4. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido deduzido 

pela autora relativamente ao reconhecimento da paternidade e 

maternidade, com todos os consectários legais, determinando-se 

também a anulação do registro de nascimento para que figurem os 

réus como pais da requerente.127 

 

Neste sentido, a filiação biológica e socioafetiva não possui qualquer 

nível hierárquico e, uma vez constituído produz seus efeitos de modo a não poder 

escusar-se de suas obrigações enquanto genitor.  

 

 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Apelação Cível 70029363918. Disponível em: <https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19947488/apelacao-civel-ac-70040612079-rs/inteiro-teor-19947489> Acesso 

em: 09 dez 2021 



 

39 
 

3.4.1 Determinação alimentar na multiparentalidade 

O reconhecimento da multiparentalidade traz à baila a problemática 

acerca dos deveres decorrentes, um deles a obrigação alimentar. 

Como ponto controvertido, no entanto, o entendimento de que o 

instituto pode não ser benéfico à sociedade, visto que poderia o infante pleitear pensão 

alimentícia de dois pais ou duas mães, aumentando seus recursos e tendo seu direito 

sucessório aumentado, situação está que também poderia acontecer inversamente, 

além de defluir direitos e deveres decorrentes da relação parental como amparo, 

guarda, entre outros.128 

Ocorre que não há qualquer possibilidade de enriquecimento, já que 

o dever de prestar alimentos é recíproco entre todos os parentes, conforme dispõe o 

artigo 1.694 do Código Civil, sendo que, apesar do caráter subsidiário do dever 

assistencial, a contribuição deve ser comum, de acordo com a possibilidade de cada 

um e necessidade do alimentado.129 

O que ocorre de fato é que tal instituto, como novidade no mundo 

jurídico exige intenso estudo quanto aos seus efeitos jurídicos, tendo em vista que não 

há entendimentos pacificados ou mesmo julgados que expliquem as consequências 

jurídicas do reconhecimento, devendo construir uma teoria geral sobre o tema.130 

O art. 14 do Provimento 63 do CNJ dispõe que o reconhecimento 

voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas de qualquer 

idade, reconhecida perante oficiais do registro civil é irrevogável, sendo somente 

afastada por declaração judicial que reconheça o vício de vontade, podendo ainda 

requerer o reconhecimento limitado ao número de dois pais e de duas mães no 

máximo, os maiores de dezoito anos de deidade, independentemente de estado civil, 

 
128 DABUS, Maluf, Carlos Alberto; DANUS MALUF, Adriana Caldas Rego Freitas. Parecer – As relações de 

parentesco na contemporaneidade: prevalência a priori entre a parentalidade socioafetiva ou biológica – 

descabimento – definição em cada caso concreto do melhor interesse dos filhos – multiparentalidade – 

reconhecimento em casos excepcionais. São Paulo: Revista Nacional de Direito de Famílias e Sucessões: 2014 
129 BRASIL Código Civil de 2002 – Planalto. Art. 1.694 “Ocorre que não há qualquer possibilidade de 

enriquecimento, já que o dever de prestar alimentos é recíproco entre todos os parentes, conforme dispõe o artigo 

1.694 do Código Civil, sendo que, apesar do caráter subsidiário do dever assistencial, a contribuição deve ser 

comum, de acordo com a possibilidade de cada um e necessidade do alimentado” 
130 CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos. Disponível em 

< http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/artigo-multiparentalidade-e-parentalidade-socioafetiva-efeitos-

juridicos> Acesso em 26 ago 2021 

http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/artigo-multiparentalidade-e-parentalidade-socioafetiva-efeitos-juridicos
http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/artigo-multiparentalidade-e-parentalidade-socioafetiva-efeitos-juridicos
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valendo para todos os fins civil, inclusive alimentares.131 

Com o estabelecimento do vínculo parental, tem-se também que 

todos os efeitos da filiação biológica, independente do vínculo tem igual eficácia, 

principalmente porque decorre do princípio da solidariedade, impossibilitando 

diferenciação entre as consequências jurídicas.132  

A Constituição Federal da República de 1988, em seus artigos 1ª, 

inciso III e 3º, inciso I, dispõe que obrigação alimentar deve ocorrer de forma solidária, 

pautada na cooperação, isonomia e justiça social, a fim de resguardar a dignidade da 

pessoa humana, pautado nisso, os alimentos cumprem um valor social relevante, no 

sentido de garantir a manutenção de pessoas ligadas por tal vínculo, sendo a 

obrigação alimentar expressão de solidariedade social e familiar constitucionalmente 

imposta.133 

A doutrina classifica alimentos dividindo-os em duas espécies, os 

civis, destinados a manutenção da qualidade de vida do alimentado, preservando sei 

padrão social e os ditos naturais, indispensáveis para a subsistência do mesmo.134 

Cabe salientar que os alimentos não são exclusivamente devidos por 

pais, mas sim extensivo a todos os ascendentes, conforme dispõe o artigo 1.696 do 

Código Civil e artigo 229 da CFB/88.135 Tendo como características o direito 

personalíssimo, ou seja, o alimentante deve possuir vínculo com o alimentado, além 

da inalienabilidade, que impede qualquer transação acerca da verba alimentar, 

intransmissibilidade e irrenunciabilidade que decorrem do caráter personalíssimo, 

além da imprescritibilidade, irrepetibilidade, vedando o caráter litigioso de repetição 

indébito e incompatibilidade, sendo vedada a compensação de verba com outra dívida 

 
131 STJ Recurso Especial 0000591-68.2016.8.16.0204 RJ/2017. Disponível em < 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574629231/recurso-especial-resp-1688470-rj-2017-0200396-5> 

Acesso em 26/08/2021 
132 TEIXEIRA, Ana Carolina Crochado; De Lima Rodrigues, Renata. A Multiparentalidade como nova estrutura 

de parentesco na contemporaneidade. Revista Científica do Departamento de Cieências Jurídicas, Políticas e 

Gerenciais do UNI-bh-Belo Horizonte, vol. 6, 2013, p.30 
133 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p 666. 
134 LUZ, Valdemar P. da. Manual de Direito de Família. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2009, p 293. 
135 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 1696. 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. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 

dez 2021 

BRASIL (Constituição). 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 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574629231/recurso-especial-resp-1688470-rj-2017-0200396-5
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do alimentante.136 

Também cabe esclarecer que alimentos não se confundem com a 

obrigação alimentar, sendo o primeiro um direito pautado no parentesco, 

reciprocamente considerado, devendo haver a demonstração de necessidade para 

que, através do efetivo exercício do direito o transforme em obrigação alimentar, que 

se relaciona unicamente à fixação dos alimentos, tendo presunção das necessidades 

do alimentante, estipulando-se judicialmente um valor condizente com tais 

necessidades.137 

Quanto a isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais posicionou-se, 

frente a um pedido de alimentos pautado na parentalidade afetiva, considerando a 

prestação recíproca de alimentos e estendida a relações socioafetivas, determinando 

ainda a avaliação da a irrepetibilidade.138  

Não existe, na legislação brasileira, qualquer norma ou entendimento 

que impeça a prestação de alimentos por mais de um pai ao filho, assim como do filho 

em relação a mais de um pai, haja vista que a prestação possui caráter alimentício, 

pautado na necessidade do alimentante, não podendo haver enriquecimento, mas sim 

atendimento às necessidades e padrões de vida.139 

O Código Civil, em seu artigo 1.698 dispõe sobre as hipóteses em que 

há mais de um alimentante.140 Nestes casos deve concorrer na proporção dos seus 

 
136 LUZ, Valdemar P. da. Manual de Direito de Família. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2009, p 294- 296. 
137 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010. Pag 692 
138 BRASI. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, AGR n. 1413163-33.2015.8.12.0000. 

Disponível em: < 

https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=86ABC01984B41FEB6173884AD1988C00.cjsg6?convers

ationId=&cdAcordao=570314&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_fbebb2f77d5c4e37afb4a497f9b5d099&g-

recaptcha-response=03AGdBq24Tf18PpNAu7K78JM1HypAS1_QdhopWQP-

zj8Plwi6Q4xn_tgtf5anThoatW0FL7BNlY1B2zebX8ha9c-vgJXGlv9ji7o9FDk4YIPqR-

oqruASg_JTEauaOvukpHajKCK5FkYJ4sRM7qt-ecdYy4rEOJp_Is7Oqlysi3z_TwZGOcf6riQP8r_rPH2-

dqXiiihlnVYT0GNcY-J5AS8mTwzs5nbEJalBLG-9QJMuJoTLcA84rxojtyXrt-

meSymKrAmjPKklO7SpF0sHu8DYK2q1NHvcPxwVMlp_mNkb6Wumq36PAmCS8B5yz0rnlIvo3r-

yH_emDPGtUgN0QJJY-vwKtb_-bZTocnREtTozUxWfLZfr_4sGBM--

bWh31HKk5dk4lBoWo4T8Rvan7CEpfUOSzHoBGdeUigTDXFti98uM87ECueuQEH0ciZCioBeXb1uzb0ub9> 

Acesso em 27 ago. 2021 
139 SARNAGLIA, Stephane Viana. VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. A multiparentalidade e seus 

efeitos no direito brasileiro, p 12. Disponível em: < 20181127101658.pdf (uniesp.edu.br)> Acesso em 27 ago. 

2021 
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http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20181127101658.pdf
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respectivos recursos possibilitando que, todos os demais coobrigados ingressem à 

lide mediante intervenção de terceiros, instituto de intervenção de terceiros no 

processo previsto pelo Código Civil.141 

Quanto a este tema, as doutrinas divergem no sentido de que, por não 

se tratar de dívida solidária, não há que se falar em chamamento ao processo, não 

sendo litisconsortes, ainda que integrem a lide como polo passivo, apenas podendo o 

autor se valer do permissivo.142 

O Superior Tribunal de Justiça se posicionou quanto ao tema, 

demonstrando ser adepto ao entendimento de que o demandado tem direito de 

chamar ao processo os corresponsáveis da obrigação alimentar, caso não consiga 

faze-lo sozinho para que defina quanto caberá a cada um de acordo com sua realidade 

financeira.143 

Para uma solução mais adequada da lide deve-se observar as 

peculiaridades das partes envolvidas, sua possibilidade para a prestação dos 

alimentos sem que isso comprometa sua própria subsistência, garantindo uma melhor 

prestação jurisdicional, com a ciência de que o processo não tem um fim por sí só.144 

A não imposição da obrigação alimentar e falta de cobrança não só 

geraria um prejuízo ao alimentado, mas também ao alimentante, que não teria suas 

necessidades garantidas, fomentando a irresponsabilidade em nome de um bem que 

indefinido.145 

Resta demonstrado que em nada seria prejudicado a prestação 

solidária para qualquer uma das partes envolvidas no vínculo parental já que, ao 

receber os alimentos de ambos os pais preservariam seus próprios interesses, além 

 
respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>  Acesso em: 27 de ago 2021 
141 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p 683 
142 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p 684. 
143 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. RESp. 658.139/RS. Disponível em:< Superior Tribunal de Justiça 

STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 658139 RS 2004/0063876-0 (jusbrasil.com.br)> Acesso em 27 de ago 

2021 
144 ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p 685. 
145 CONJUR. Proibição das famílias multiparentais só prejudica os filhos. Disponível em:< ConJur - Proibição 

da multiparentalidade só prejudica filhos> Acesso em 27 de ago 2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173791/recurso-especial-resp-658139-rs-2004-0063876-0/inteiro-teor-12902301?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173791/recurso-especial-resp-658139-rs-2004-0063876-0/inteiro-teor-12902301?ref=juris-tabs
https://www.conjur.com.br/2016-mai-01/processo-familiar-proibicao-multiparentalidade-prejudica-filhos
https://www.conjur.com.br/2016-mai-01/processo-familiar-proibicao-multiparentalidade-prejudica-filhos
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de garantir um desenvolvimento familiar mais saudável.146 

Ainda acerca da verba alimentar decorrente dos vínculos de filiação 

multiparental são aplicadas as regras ordinárias já previstas no ordenamento jurídico, 

não possuindo necessidade de alteração na legislação, uma vez que as previsões 

relacionadas a prestação alimentar estabelecidas pelo Código Civil e Constituição 

Federal são devidamente adequadas a aplicáveis a vínculos multiparentais, 

evidenciando o melhor interesse do menor.147 

Depreende-se, portanto que, apesar de alterar a forma como o cálculo 

e majoração de valores a título de pensão alimentícia são realizados, exigindo uma 

maior atenção já que envolvida uma maior quantidade de pessoas, os benefícios são 

certeiros para todos os envolvidos, dificultando o inadimplemento e a consequente 

falta que o alimentante sofreria nestes casos, além de dividir os encargos, tornando-

os menores para os alimentantes, garantindo por fim o atendimento aos interesses do 

menor. 

  

 
146 SARNAGLIA, Stephane Viana. VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. A multiparentalidade e seus 

efeitos no direito brasileiro, p 12. Disponível em:< 20181127101658.pdf (uniesp.edu.br)> Acesso em 27 de ago 

2021 
147 SARNAGLIA, Stephane Viana. VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. A multiparentalidade e seus 

efeitos no direito brasileiro, p 12. Disponível em:< 20181127101658.pdf (uniesp.edu.br)> Acesso em 27 de ago 

2021 

 

http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20181127101658.pdf
http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20181127101658.pdf
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4 CONCLUSÃO 

Resta evidente que há ainda uma necessidade de adequação do 

direito aos novos modelos familiares, buscando uma melhor aplicação para situações 

como a determinação alimentar nos casos de multiparentalidade, já que atualmente o 

que se tem são entendimentos extraídos de nosso ordenamento para que se possa 

aplicar ao caso concreto. 

Fato é que os modelos familiares brasileiros não se traduzem apenas 

em famílias tradicionais heterossexuais formalizadas pelo casamento, portanto, os 

efeitos também não devem se restringir somente a estes. 

A evolução, no direito de família, gera mudança na estruturação 

familiar que deve ser entendido como um instituto jurídico que merece atenção para 

benefício do nosso ordenamento jurídico e tutela de todos os envolvidos. 

O afeto como o maior fator de relevância para estruturação familiar, 

deve ser entendido como base e princípio para regulamentação judicial e tutela destas 

relações. 

A falta de normas legislativas que versem sobre a multiparentalidade 

faz com que o tema ainda seja de difícil compreensão, gerando entendimentos 

diversos, que dificultam a elucidação em casos concretos, que por vezes deixam de 

ser tutelados. 

Os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários tem relevante papel 

neste sentido, já que dão visibilidade ao tema, posicionando-se a favor do 

reconhecimento da multiparentalidade, defendendo sua igualdade e prevalência do 

melhor interesse da relação familiar. 

Como efeito da parentalidade, a obrigação alimentar garante a 

manutenção e assistência às pessoas ligadas pelo vínculo de parentesco, sendo por 

óbvio recíprocos e devidos também na parentalidade socioafetiva. 

Depreende-se do estudo que deve haver adequação legislativa dos 

casos de multiparentalidade, constituindo e determinando a pensão alimentícia, 

cobrando-os de todos os pais envolvidos nas relações, já que a cobrança de apenas 

um deles seria injusta ou ainda caracterizaria enriquecimento do outro, isento da 

prestação, o que geraria ainda prejuízo do alimentado, que não teria suas 

necessidades atendidas proporcionalmente. 

Cabe ressaltar ainda que a legislação atual não impede a prestação 
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alimentar para os casos de multiparentalidade, mas orienta através do Código Civil, 

doutrinas e jurisprudências, sendo o caso concreto decidido conforme entendimento 

do julgador. 
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