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Resumo: O presente estudo tem como objetivo verificar as for-

mações familiares contemporâneas a partir da Constituição Fe-

deral de 1988, suas consequências no direito de filiação com a 

constituição de famílias recompostas, o reconhecimento da mul-

tiparentalidade, e as implicações que geram no direito das suces-

sões. Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e ju-

risprudenciais. No final do século XX a família tradicional, ma-

trimonializada, deixa de ser a principal forma familiar, são reco-

nhecidas outras formas de estruturas familiares. A partir dessa 

realidade as categorias clássicas do direito de filiação, formadas 

por vínculos registrais, biológicos e presunções legais, não dão 

mais conta de todas as situações fáticas. As famílias recompostas 

possibilitam a formação de laços socioafetivos, entre o novo(a) 

companheiro(a) e a criança, sem o rompimento dos laços bioló-

gicos entre o genitor e o filho, o que pode gerar uma multiparen-

talidade. Após a admissão da multiparentalidade diversas ques-

tões referentes aos seus efeitos e consequências jurídicas passa-

ram a surgir, principalmente no direito sucessório, se o filho terá 

direito de herança dos pais biológicos e do socioafetivo, a multi-

hereditariedade; como será a aplicação dos artigos 1.836 e 1.837 

do Código Civil. A lei ainda não possui uma resposta, porém 

essas evoluções e problemas precisam de soluções.  
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MULTIPARENTALITY AND THE REPERCUSSIONS IN 

THE SUCCESSORY RIGHT 

 

Abstract: The present study aims to verify the contemporary 

family formation since the promulgation of the Federal Consti-

tution of 1988, the consequences in the right of filiation starting 

from the constitution of reconstituted families, with made possi-

ble the recognition of the multiparentality, and the implications 

of that admissibility in the law of successions. In this way, bib-

liographical and jurisprudential research will be used. At the end 

of the twentieth century the traditional family, formed by mar-

riage, ceases to be the main form of family constitution, other 

forms of family structures start to be recognized. From this real-

ity the classic categories of the right of affiliation, formed by 

registers, biological and legal presumptions, no longer deal with 

all factual situations. Today’s newly formed families make pos-

sible to form socio-affective ties between their members, be-

tween the new partner and the child, without breaking the bio-

logical ties between the parent and the child, which can generate 

a multiparentality. After the admission of multiparentality, sev-

eral questions related to their effects and legal consequences be-

gan to arise, especially related to succession law, if the child will 

have inheritance rights of biological parents and socio-affective 

parents, multi-heredity; how will be the application of the arti-

cles 1.836 and 1.837 of the Civil Code. The law does not have 

yet an answer, but these developments and problems need solu-

tions. 

 

Keywords: Contemporary families; families recomposed; affili-

ation; multiparentality; succession law. 
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 presente trabalho tem como objetivo analisar as 

consequências que o reconhecimento da multipa-

rentalidade provoca no direito das sucessões. Para 

isso, é necessário verificar as mudanças ocorridas 

dentro da sociedade contemporânea brasileira, as 

repercussões que os princípios apresentados na Constituição Fe-

deral de 1988 geraram no direito de família.  

A afetividade trouxe diversas repercussões no direito de 

família, o que possibilitou que a multiparentalidade fosse reco-

nhecida pela doutrina e, mais tarde, pela jurisprudência, e essa 

estrutura familiar acarreta efeitos para o mundo jurídico, princi-

palmente as situações que ecoam no direito das sucessões.   

No final do século XX, pelas transformações geradas 

pelo estilo de vida e pela dinamicidade das relações, passaram a 

conviver com a família matrimonializada outras formas de cons-

tituição familiar, como a união estável e a família monoparental. 

A família passa a buscar o afeto, a felicidade, a realização dos 

seus membros, surgem novos paradigmas para a estrutura fami-

liar. 

Com essas transformações o direito de filiação também 

passa por mudanças, a afetividade começa a fazer parte da cons-

tituição dos laços familiares e de paternidade, fazendo com que 

as situações fáticas ultrapassem as categorias clássicas do direito 

de filiação, ou seja, formadas por vínculos registrais, biológicos 

e presunções legais. 

O afeto passa a fundamentar a parentalidade socioafe-

tiva, pois a família passa a ser compreendida além dos laços ju-

rídicos e biológicos, sendo a afetividade construída no dia-a-dia, 

na relação entre o pai e o filho. 

A evolução mais recente e que está gerando diversas re-

percussões no campo jurídico, é a multiparentalidade, ou seja, a 

possibilidade de registro de mais de dois pais e/ou mães na cer-

tidão de nascimento do filho, sendo um dos pais biológico e 
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outro originado por laços socioafetivos. 

Os Tribunais Superiores brasileiros já consolidaram o 

entendimento da possibilidade da multiparentalidade e neste 

momento são necessários que seus efeitos sejam analisados e 

discutidos pela comunidade jurídica, o que é a intenção deste 

trabalho, ao verificar, na sua última parte, as consequências que 

a multiparentalidade gera no direito das sucessões e quais são as 

questões que a lei não enfrenta, mas terão que ser solucionadas.  

 

1 O DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO 

 

No final do século XX a família tradicional, formada 

pelo matrimônio, deixa de ser a principal forma de constituição 

familiar, surgem outras maneiras de convivência, uma vez que 

os relacionamentos passam a ser mais dinâmicos e se modificam 

rapidamente para se adaptarem ao estilo de vida moderno, ge-

rando novos paradigmas sociais, assim são reconhecidas outras 

formas de estruturas familiares, o que ocasiona um mosaico de 

entidades familiares.  

A família passa a ter a função de permitir a cada um dos 

seus integrantes a realização dos seus projetos pessoais, exis-

tindo em função dos seus membros3. A estrutura familiar co-

meça a ser o local para o desenvolvimento da personalidade in-

dividual, de livre realização pessoal dos seus componentes, as-

sim cada um busca sua realização a partir das relações sociais, e 

esta se justifica se gera satisfação, ainda que por um curto perí-

odo de tempo.4 

Separações e novas uniões passam a ser comuns, pois o 

que se busca é a realização pessoal e as novas combinações oca-

sionam novas formas de convivência, passando a família a ter 

 
3GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito 
Civil: Direito de Família – As famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Sa-
raiva, 2011. v. VI. p. 61-62. 
4CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 20-21.   
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novos paradigmas. 

A família contemporânea é identificada pela diversidade, 

pela busca do afeto, felicidade e realização pessoal de cada um 

dos membros da entidade familiar. E isso, gera consequências 

também no direito de filiação, que passa a ter como base o afeto 

e a convivência.5 

A partir dessa realidade, as categorias clássicas do direito 

de filiação, formadas por vínculos registrais, biológicos e pre-

sunções legais, passam a não dar conta de todas as situações fá-

ticas. A afetividade começa a fazer parte da constituição dos la-

ços familiares e de paternidade, principalmente em razão dos 

princípios constitucionais incidentes no direito de família: dig-

nidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade e liberdade6. 

A dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, 

inciso III da Constituição como fundamento da República, con-

ferindo amplo valor a proteção da pessoa. A dignidade humana 

não foi uma criação da Carta Constitucional, mas é por ela pro-

tegida e respeitada, reconhecendo que o ser humano é sujeito de 

direitos e detentor de uma dignidade própria, com base no direito 

universal da pessoa humana ter direitos7.  

Pode-se dizer que o princípio da dignidade é o núcleo 

essencial e comum a todas as pessoas, como membros iguais, 

impondo o dever geral de respeito, proteção e intocabilidade. E, 

toda conduta ou atitude que coisifique a pessoa, que a equipare 

a um objeto, está violando a dignidade da pessoa.8 

O princípio da solidariedade foi disposto no artigo 3º, 

 
5MACHADO, Priscila Matzenbacher Tibes. Multiparentalidade. In: TEIXEIRA, Ana 
Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de Direito das 
Famílias e das Sucessões. 3.ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017. p. 321. 
6CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das famílias. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 80. 
7MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de direito 
civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 82-83.  
8LÔBO, Paulo. Direito de Família e os Princípios Constitucionais. In: PEREIRA, Ro-
drigo da Cunha (Org.). Tratado de Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 
2015. p. 109. 
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inciso I da Constituição, surge pela superação do pensamento da 

necessidade de viver em sociedade para obtenção de interesses 

individuais, que predominou no início da modernidade. Com a 

evolução dos direitos humanos, os direitos individuais ficaram 

lado a lado com os direitos sociais, dentre eles o direito de famí-

lia, assim o indivíduo contemporâneo busca um equilíbrio entre 

os espaços privados e públicos e a interação entre os sujeitos, 

sendo a solidariedade “elemento conformador dos direitos sub-

jetivos”9. E, a solidariedade, no âmbito das relações de família, 

gera deveres recíprocos entre seus integrantes.  

O homem necessita de liberdade para desenvolver suas 

potencialidades, mas tem como limite o respeito ao direito 

alheio, para não gerar abuso e arbitrariedade10. O princípio da 

liberdade no direito de família se encontra na liberdade para o 

planejamento familiar, fundada na afeição. A Constituição de 

1988 passou a exemplificar e prever outras formas de constitui-

ção de família, não mais exclusivamente pelo casamento. Além 

disso, pelos princípios da liberdade e da dignidade da pessoa a 

busca da família deve ser para a plena realização dos seus mem-

bros.  

No Brasil, pelo artigo 226, § 7º da Constituição, o plane-

jamento familiar é de livre decisão, ou seja, os pais podem livre-

mente decidir sobre a quantidade e origem dos seus filhos. Por-

tanto, os filhos podem ser de origem genética conhecida ou des-

conhecida (doadores anônimos de gametas), de escolha afetiva, 

do casamento, da união estável, de qualquer forma de entidade 

familiar. Além disso, as responsabilidades e deveres dos pais de-

rivam dos direitos dos filhos à igualdade, gerando para os ascen-

dentes o dever de responsabilidade igualitária para com todos os 

filhos.11 

Desta forma, o princípio da igualdade também gera 

 
9LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 56. 
10MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 93. 
11LÔBO, op. cit., p. 213. 
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consequências diretas no direito de família, deve haver igual-

dade entre homem e mulher e isonomia entre os filhos, indepen-

dentemente de serem de origem biológica ou não. Mas, esse 

princípio não tem aplicação absoluta, admite limitações desde 

que não seja violado o seu núcleo essencial. A igualdade não 

pode desconsiderar as diferenças naturais e culturais entre as 

pessoas e entidades, e as diferenças não podem legitimar trata-

mentos jurídicos desiguais na base comum dos direitos e deveres 

ou no núcleo intangível da dignidade de cada pessoa12.  

A partir das diferenças, mas sem a hegemonia de um so-

bre o outro, é formada uma sociedade igualitária, sendo possível 

o justo e existe de forma efetiva a noção de sujeito de direito.13  

Um princípio que passou a ter grande relevância no di-

reito de família, mas que não é previsto expressamente no texto 

constitucional é apenas pontualmente citado, assim como na le-

gislação infraconstitucional, é o princípio da afetividade que de-

corre de uma atividade concreta exteriorizada em uma manifes-

tação de afeto. Portanto, quando alguém nutre afeto ao outro os 

atos que demonstram esse sentimento evidenciam a afetividade. 

Os laços de afeto e de solidariedade surgem da convivên-

cia familiar. A família contemporânea é unida pelos desejos e 

laços afetivos, pela comunhão de vida, ela é formada pela com-

plexidade das relações afetivas, na comunhão de afeto, não im-

portando o seu modelo. Desta forma, nem sempre será adequada 

a verdade biológica nas questões relacionadas a filiação, pois 

muitas vezes a paternidade foi constituída na convivência dura-

dora com pais socioafetivos. A concepção plural de família e fi-

liação tem sua fundamentação na afetividade.14 

E é importante lembrar que com a Constituição de 1988 

passa a ocorrer a constitucionalização do direito civil15, com 

 
12LÔBO, op. cit., p. 114-115. 
13PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. 
4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 99. 
14LÔBO, op. cit., p. 118-120. 
15A constitucionalização do direito civil é um fenômeno doutrinário que surgiu pela 
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efeitos no direito de família e sucessões brasileiro, esses princí-

pios passam a ter que ser observados e aplicados nas relações 

privadas, ou seja, as normas civis começam a ser lidas em con-

formidade com os princípios e valores instituídos na carta cons-

titucional. Assim, as mudanças ocorridas na sociedade e incor-

poradas pela Constituição, passam a gerar efeitos na legislação 

privada.  

Ocorre a transformação da família tradicional para a fa-

mília contemporânea: “(...) o transcurso apanha uma “comuni-

dade de sangue” e celebra, ao final deste século, a possibilidade 

de uma “comunidade de afeto”. Novos modos de definir o pró-

prio direito de família. Direito esse não imune à família como 

refúgio afetivo, centro de intercâmbio pessoal e emanador da fe-

licidade possível16”. 

 

2 A AFETIVIDADE E SEUS EFEITOS NO DIREITO DE FA-

MÍLIA 

 

Com a evolução da sociedade brasileira e a aplicação dos 

princípios constitucionais em todos os ramos do direito, o direito 

de família passou por transformações, a família passa a ser “con-

siderada uma união fundada no amor recíproco17”.  

A família contemporânea passou a ter outras caracterís-

ticas e funções, mas persiste como agrupamento de pessoas uni-

das por lações afetivos, biológicos, culturais, registrais ou matri-

moniais. Apenas novos paradigmas passaram a balizar a 

 
preocupação dos juristas com a revitalização do direito civil e sua adequação aos va-
lores consagrados na Constituição de 1988. Entenderam e disseminaram a insuficiên-
cia da codificação ante a complexidade da vida contemporânea e o surgimento de 

microssistemas jurídicos pluridisciplinares. Cf. LÔBO, Paulo. A Constitucionalização 
do Direito Civil Brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contempo-
râneo: Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. 
p. 18. 
16FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo código 
civil brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 317-318. 
17MACHADO, op. cit., p. 323. 
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instituição e os relacionamentos familiares.18  

A família é um fenômeno social, assim está em constante 

evolução, e as normas jurídicas não conseguem acompanhar, no 

mesmo ritmo, essas transformações. A sociedade contemporâ-

nea tem uma diversidade de modelos familiares lastreada por 

vínculos de afeto19, que valorizam a pessoa humana.  

Para o direito de família o afeto é uma conduta, é o cui-

dado, a proteção, a assistência, seja entre cônjuges ou entre pais 

e filhos. O afeto tornou-se um valor jurídico e passou a ser vetor 

e catalisador da organização jurídica da família, seja na união 

conjugal que começa e acaba pela presença ou ausência do afeto, 

seja nas relações parentais, em que a sua presença tem tal força, 

que pode superar os laços biológicos, nos casos de paternidade 

ou maternidade socioafetiva.20  

O afeto e o princípio da afetividade legitimam todos os 

tipos de família, foi esse princípio, também, que sustentou a pa-

rentalidade socioafetiva, pois compreende e considera a família 

além dos laços jurídicos e da consanguinidade.21 

A filiação é um dado cultural, formado na convivência 

familiar, assim é possível que alguém, independentemente da 

sua origem biológica, seja tratado como filho de forma contínua 

e notória.22  

A paternidade socioafetiva é a relação entre pai e filho 

que se constrói pela afetividade, cuidado, carinho e atenção ao 

longo da convivência familiar (comportamento social típico, 

convivência familiar duradoura e relação de afetividade). Pelo 

relacionamento paterno-filial serão formadas responsabilidades 

e referenciais que corresponderão a elementos fundamentais na 
 

18CALDERÓN, op. cit., p. 21.   
19PAIANO, Daniela Braga. A Família Atual e as Espécies de Filiação: Da Possibili-
dade Jurídica da Multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 11. 
20PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de Direito de Família e Sucessões: ilus-
trado. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 75.   
21PEREIRA, op. cit., p. 610-611.   
22SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Sa-
raiva, 2018. p. 852. 
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formação, construção e definição da identidade do indivíduo. 

Dessa forma, a relação entre pai e filho socioafetivo vai sendo 

reconhecida entre o grupo familiar e terceiros23.  

A doutrina e a jurisprudência contribuíram para a conso-

lidação da paternidade socioafetiva e hoje podemos afirmar “que 

a socioafetividade tem um grande significado jurídico, integra o 

direito de família, possui caráter normativo24”. E, o Superior Tri-

bunal de Justiça25 confirmou a socioafetividade nas relações pa-

terno-filiais, pois em diversas decisões deliberou que a relação 

filial pode se estabelecer exclusivamente por intermédio do vín-

culo afetivo. Assim, ao lado dos vínculos biológicos e registrais 

passou-se a reconhecer os elos socioafetivos como possíveis de 

gerar uma relação parental. 

A socioafetividade se constrói nas relações cotidianas, no 

dia-a-dia, dentro do núcleo familiar. O exercício da autoridade 

daquele que cumpre a função de pai ou mãe, em razão dos laços 

de afeto, que ocasiona a paternidade socioafetiva. É o exercício 

de fato, a conduta com responsabilidade e deveres parentais, que 

determina a paternidade ou maternidade.26 

É muito comum a formação de vínculos socioafetivos 

nas famílias recompostas, aquelas em que foi rompido um laço 

e um novo vínculo foi formado com uma nova pessoa. Muitas 

vezem, um dos membros do vínculo tem filhos da união anterior, 

e essas crianças com o novo(a) companheiro(a) passam a coe-

xistir e vão sendo criados laços de afeto que podem gerar uma 

paternidade/maternidade socioafetiva, quando o “padrasto” ou a 

 
23PORTANOVA, Rui. Ações de filiação e paternidade socioafetiva. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2016. p. 19. 
24VELOSO, Zeno. Direito Civil – Temas. Belém: ANOREG/PA, 2018. p. 210. 
25No REsp 878.941 de 2007 a Ministra Nancy Andrighi reconheceu o afeto como 
fundamento da família e a socioafetividade como forma de filiação, validando o reco-
nhecimento de paternidade que reflete a existência do vínculo socioafetivo entre pai 
e filho. Cf. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 878.941/DF, Rel. Ministra 
Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 21/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 267. Dis-
ponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 04/03/2019. 
26PAIANO, op. cit., p. 64. 
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“madrasta” desempenha conjuntamente as funções parentais.  

 

3 A MULTIPARENTALIDADE COMO POSSIBILIDADE 

JURÍDICA 

 

A luz dos princípios constitucionais um grande avanço 

no direito de família brasileiro foi o reconhecimento da multipa-

rentalidade, que é o parentesco constituído por múltiplos pais, 

simultaneamente de uma filiação biológica e uma socioafetiva, 

ou seja, a multiparentalidade ocorre quando um filho possui dois 

pais e/ou duas mães sem exclusão de nenhum deles.  

A multiparentalidade surge pela liberdade de constitui-

ção de modelos familiares e pelo grande número de famílias re-

compostas, em que passam a conviver diversas figuras de pais 

ou mães de forma concomitante, seja em razão de laços biológi-

cos ou socioafetivos.27 

Quando um ascendente começa uma nova relação, mui-

tas vezes o novo(a) parceiro(a) (padrasto/madrasta) passa a aju-

dar na criação e educação dos filhos do outro, exercem as fun-

ções paternas/maternas, gerando vínculos qualificados de afeti-

vidade, porém essa criança ou adolescente continua com seus 

vínculos com o ascendente biológico, e com o tempo começa a 

considerar que tem dois pais e/ou duas mães. 

A multiparentalidade, que é a dupla paternidade e/ou ma-

ternidade é uma realidade jurídica que passou a ser possível pela 

dinâmica da vida e pelo entendimento que ser pai ou mãe é uma 

função exercida. Desta forma, essa categoria jurídica foi autori-

zada pela força dos fatos e dos costumes em face do direito, 

sendo a paternidade socioafetiva, diferente da paternidade bio-

lógica e registral, e pode se somar a ela.28 

Mas é importante deixar claro que não é qualquer envol-

vimento emocional que gera o estabelecimento de filiação, ele 

 
27PAIANO, op. cit., p. 153. 
28PEREIRA, op. cit., p. 525.   
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precisa ser qualificado, ou seja, não é qualquer relação afetiva 

que gera o vínculo de paternidade-filiação, como na situação do 

padrasto que se limita a proteção do enteado, sem que ele consi-

dere a pessoa como filho, com todas as suas consequências29. É 

necessário para existir a situação fática do pai socioafetivo, que 

o padrasto ainda não reconhecido, dê a qualificação de filho 

àquele ente familiar30.   

A multiparentalidade é uma forma de reconhecimento de 

uma situação jurídica consolidada no tempo, em que na reali-

dade fática mais de uma pessoa exerce o papel de pai e/ou mãe 

na vida da criança. O reconhecimento dessa realidade no mundo 

jurídico faz com que ele passe a observar e levar em considera-

ção a verdade real do estado de filiação concomitante de dois 

pais/mães, sendo um biológico e outro socioafetivo.31   

Não existe nenhum impeditivo na legislação para o reco-

nhecimento da declaração da multiparentalidade, além dela ser 

uma verdade fática, que deve passar a ser considerada pelo 

mundo jurídico, principalmente se levarmos em consideração as 

diversas evoluções sofridas pelo direito de família.32  

O Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral 622, 

aprovou a tese que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não 

em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo 

de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os 

efeitos jurídicos próprios33”.  

A partir dessa decisão, o STF reconheceu expressamente 

a possibilidade da paternidade socioafetiva e autorizou o registro 

concomitante de mais de um pai e/ou mãe no registro de nasci-

mento, sendo um vínculo de origem biológica e outro formado 

 
29VELOSO, op. cit., p. 213-214. 
30PAIANO, loc. cit. 
31PAIANO, op. cit., p. 156-157. 
32Ibid., p. 153-154. 
33SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RE 898060, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal 
Pleno, julgado em 21/09/2016. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 
04/03/2019. 
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pela afetividade, não existindo hierarquia entre as formas de pa-

ternidade.  

A filiação vivencia a superação da lógica binária de ex-

clusão, nela se admitia apenas uma espécie de filiação ao caso 

concreto, ou seja, a paternidade era biológica ou socioafetiva. 

Nesse momento, passa-se a adotar uma lógica plural, com a co-

existência de duas espécies de filiação, em determinadas situa-

ções fáticas.34  

Na multiparentalidade coexiste a paternidade biológica e 

socioafetiva com a mesma intensidade, não existe preferência ou 

hierarquia entre elas, pois o filho mantém tanto com o “pai de 

sangue” como com o “pai do afeto” um vínculo forte de paterni-

dade-filiação, para o filho ambos são seus pais igualmente. 

Como afirma Zeno Veloso “a paternidade, a materni-

dade, a filiação, qualquer que seja a sua origem, têm a mesma 

importância e devem receber igual acatamento, respeito e consi-

deração35”. 

 

4 O DIREITO SUCESSÓRIO NAS SITUAÇÕES DE MULTI-

PARENTALIDADE 

 

Qualquer reconhecimento de filiação, independente da 

natureza, gera diversas consequências para os envolvidos. Com 

a inclusão do pai/mãe socioafetivo no registro de nascimento, o 

filho socioafetivo passa a ter os mesmos direitos que um filho 

biológico, relacionado à sucessão, alimentos, guarda, sobre-

nome, vínculos de parentesco, entre outros.   

Com o reconhecimento e registro da multiparentalidade, 

ou seja, a indicação de dois pais/mães simultaneamente, sendo 

 
34FROTA, Pablo Malheiros da Cunha; CALDERÓN, Ricardo. Multiparentalidade a 
partir da tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. In: TEPEDINO, Gustavo; 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coord.). Da Dogmática à 
Efetividade do Direito Civil: Anais do Congresso Internacional de Direito Civil Cons-
titucional – IV Congresso do IBDCivil. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 228. 
35VELOSO, op. cit., p. 211. 
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um de origem biológica e outro socioafetiva, no assento de nas-

cimento do filho, todos os efeitos jurídicos que a paternidade 

gera será em relação a todos os pais, independente de como o 

laço foi estabelecido, porém nesse trabalho vamos somente ana-

lisar as questões referentes ao direito das sucessões. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 ficou esta-

belecido no artigo 227, § 6º que todos os filhos, independente da 

origem, terão os mesmos direitos e qualificações, ou seja, todos 

são iguais. E o Código Civil no artigo 1.593 dispôs que o paren-

tesco pode ser natural ou civil, dependendo se os laços são con-

sanguíneos ou de outra origem, portanto a paternidade civil en-

globa a paternidade socioafetiva, e todas as formas de paterni-

dade são iguais, sem nenhum tipo de hierarquia.  

Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores e já foi 

consolidado em diversos enunciados das Jornadas de Direito Ci-

vil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Fe-

deral, como no enunciado nº 103 da I Jornada que reconhece a 

existência de parentesco civil pela paternidade socioafetiva, em 

razão da posse de estado de filho; o enunciado nº 256 da III Jor-

nada que expressamente dispõe que “a posse do estado de filho 

(parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco 

civil”; o enunciado nº 339 da IV Jornada que determina que a 

paternidade socioafetiva não pode ser rompida, pelo melhor in-

teresse do filho; e o enunciado nº 519 da V Jornada estabelece 

que “o reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em vir-

tude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre 

pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que 

produza efeitos pessoais e patrimoniais”.36 

Esses entendimentos só solidificam a posição que os fi-

lhos socioafetivos, seja em multiparentalidade ou não, têm os 

mesmos direitos e deveres em igualdade com os demais filhos, 

e a partir do seu reconhecimento, que atualmente pode ser 

 
36CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil. Brasília. Dispo-
nível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej. Acesso em: 05/03/2019. 
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judicial ou extrajudicial37, são produzidos efeitos pessoais e pa-

trimoniais.   

Além da igualdade entre os filhos, é importante também 

aplicar o princípio da igualdade para os pais, tanto na questão 

igualdade entre homem e mulher, como entre todos os tipos de 

pais, sendo indiferente se vínculo entre o pai/mãe e o filho surgiu 

em razão de serem biologicamente relacionados ou se o vínculo 

foi formado pela convivência e afeto através da socioafetivi-

dade, todos os pais que o filho traz no seu registro são pais da 

mesma forma, não pode existir distinção entre eles.   

Na VIII Jornada de Direito Civil, especificamente sobre 

o direito sucessório, foi aprovado enunciado nº 632 que “nos ca-

sos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou ma-

terna, o filho terá direito à participação na herança de todos os 

ascendentes reconhecidos”.  

Assim, a consequência natural da admissibilidade da plu-

riparentalidade é o reconhecimento da multi-hereditariedade, o 

filho pode reclamar herança de todos os seus pais e/ou mães, ou 

seja, a pessoa pode herdar várias vezes de diferentes ascenden-

tes.  

Zeno Veloso defende que existe igualdade entre a filia-

ção biológica e a socioafetiva, pois tem a mesma dignidade e 

importância, assim não pode existir hierarquia entre elas, por-

tanto possuem os mesmos efeitos pessoais, patrimoniais, inclu-

indo os sucessórios. A pessoa pode receber herança de dois pais 

ou duas mães, somente pelo fato de serem seus pais, assim como 

na situação da morte do filho, sem descendentes, devem ser cha-

mados à sucessão todos os seus pais.38 

Cristiano Chaves de Farias afirma que o tema exige 

 
37Em novembro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento nº 63 
para regular o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Cf. CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. Provimento nº 63, de 14 de novembro de 2017. Disponí-
vel em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3380. Acesso em: 
05/03/2019. 
38VELOSO, op. cit., p. 216. 
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cuidados e ponderações, pois é possível a busca da determinação 

da filiação biológica apenas pensando nas questões sucessórias, 

mesmo não tendo qualquer vínculo com o pai biológico. Assim 

como o enfraquecimento do vínculo socioafetivo estabelecido, 

exatamente pela busca patrimonial. Mas é enfático ao dizer que 

a multiparentalidade não é um mecanismo para a descoberta da 

origem biológica, função da ação de investigação de origem ge-

nética. Com a ação investigatória de estado parental, o que se 

pretende é o reconhecimento do estado filiatório, a relação de 

parentesco, com todos os seus efeitos.39   

Alguns dispositivos da sucessão devem ser destacados, 

como o artigo 1.829 do Código Civil que determina a ordem de 

vocação hereditária, ou seja, quem irá herdar o montante da le-

gítima primeiramente: os descendentes, em concorrência com o 

cônjuge sobrevivente40; os ascendentes, em concorrência com o 

cônjuge; o cônjuge sobrevivente; os colaterais até o quarto grau. 

E o artigo 1.845 do Código Civil que enuncia os herdei-

ros necessários, aqueles que não podem ser excluídos da herança 

legítima, salvo nas situações de indignidade41 e deserdação42, se-

rão aqueles que necessariamente receberão metade do patri-

mônio do autor da herança: os descendentes, os ascendentes e o 

 
39FARIAS, Cristiano Chaves. A Família Parental. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(Org.). Tratado de Direito das Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 256-257. 
40Salvo se o cônjuge sobrevivente for casado com o falecido pelo regime da comunhão 
universal ou separação obrigatória de bens, ou se casados no regime da comunhão 
parcial, o autor da herança não deixar bens particulares. 
41As situações de indignidade o Código Civil elenca taxativamente nos artigos 1.814, 
incisos I a III, que são hipóteses que podem gerar a exclusão dos herdeiros. São aten-
tados contra a vida ou crimes contra a honra do falecido ou de seus familiares próxi-
mos, ou atos contra a liberdade de testar. A indignidade tem fonte legal e alcança 
qualquer espécie de herdeiro, sua iniciativa recai sobre pessoas diversas do sucedido, 

pois somente pode ser arguida depois da abertura da sucessão. Cf. SCHREIBER, op. 
cit., p. 945. 
42Na deserdação o herdeiro necessário fica privado da sua legítima, é próprio da su-
cessão testamentária, pois deve constar expressa e justificadamente no testamento e 
se dirige apenas aos herdeiros necessários. Possui as mesmas causas da indignidade, 
com o acréscimo de outras que o legislador listou especificamente. Cf. Ibid., p. 947-
948.   
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cônjuge.  

Esses artigos demonstram que a herança, vai além da 

continuação patrimonial, tem a função de perpetuidade da famí-

lia, na valorização da dignidade humana, do ponto de vista indi-

vidual ou coletivo43. E, analisando a ordem de vocação heredi-

tária percebe-se que a afetividade também se faz presente, pois 

os familiares mais próximos são os primeiros chamados a suce-

der, excluindo aqueles mais remotos.  

Quando ocorre o reconhecimento da multiparentalidade, 

o filho socioafetivo passa a fazer parte no plano fático e jurídico 

da família do pai/mãe socioafetivo, a divisão da herança deve 

refletir os laços sanguíneos e afetivos. Como os filhos, pelo prin-

cípio da igualdade, não podem ser discriminados e tratados de 

forma desigual, seja biológico ou socioafetivo, todos terão a 

qualidade de herdeiros, até mesmo nas situações de multiparen-

talidade. 

Nas situações de sucessão por descendentes em que foi 

reconhecida a multiparentalidade, ou seja, falece o pai socioafe-

tivo, como filho é filho, independente da forma como foi estabe-

lecido o vínculo, e pela igualdade entre os filhos, o descendente 

receberá parte da herança do ascendente, em concorrência com 

os demais irmãos e, dependendo do regime de bens, com o côn-

juge sobrevivente. E, como determina o artigo 1.835 do Código 

Civil, na linha descendente, os filhos sucederão por cabeça, ou 

seja, igualmente.   

A situação que pode gerar maiores controvérsias é 

quando o filho socioafetivo falece sem deixar descendentes, as-

sim serão chamados a suceder seus pais biológicos e socioafeti-

vos em concorrência com o cônjuge ou companheiro.  

Nos termos do artigo 1.836 do Código Civil os ascenden-

tes e o cônjuge sobrevivente serão chamados a suceder, e seu § 

2º afirma que “havendo igualdade em grau e diversidade em 

 
43TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 9.ed. São Paulo: Mé-
todo, 2019. p. 1318. 
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linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo 

a outra aos da linha materna”, ou seja, se houverem três herdei-

ros, por exemplo, dois pais e uma mãe, a herança deverá ser di-

vidida metade para a linha paterna, para os dois pais, e a outra 

metade para a mãe, mas será que é justo?  

Dividir a herança por linhas, se existirem dois pais e uma 

mãe, fará com que a mãe receba o dobro que cada um dos pais. 

Porém, se aplicarmos o princípio constitucional da igualdade o 

mais correto e justo seria dividir igualmente o quinhão dos as-

cendentes entre todos os pais, ou seja, dividindo por cabeça.  

A divisão pode continuar a ocorrer por linhas, porém 

deve passar a ser admitida mais de duas linhas de ascendentes, 

ou a divisão pode ocorrer por cabeça. O importante é reservar 

igual quinhão a todos os pais, na visão de Anderson Schreiber, 

pois todos são pais em sentido jurídico.44 

Além disso, o artigo 1.837 do Código Civil determina 

que “concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge 

tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver 

um só ascendente, ou se maior for aquele grau”, portanto se hou-

ver o reconhecimento da multiparentalidade o cônjuge/compa-

nheiro sobrevivente concorrerá com três ascendentes em pri-

meiro grau e como deverá ser a divisão? Pela letra da lei o côn-

juge terá direito a um terço da herança, e os outros dois terços 

deverão ser divididos entre os três pais. Porém, deve-se levar em 

consideração que o Código, quando foi escrito, foi pensado a 

partir da perspectiva de uma família tradicional, com a possibi-

lidade de reconhecimento apenas de dois pais, ou seja, uma mãe 

e um pai, e a lei não disciplinou até o momento a multiparenta-

lidade. Então será que a repartição da herança não deveria ser 

por cabeça, em quatro partes iguais? 

Para tentar resolver essa desigualdade prevista na lei, Da-

niela Braga Paiano propõe uma alteração legislativa no artigo 

1.837 do Código Civil, a inclusão do § 1º com a seguinte 

 
44SCHREIBER, op. cit., p. 959.  
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redação: “concorrendo com ascendentes de primeiro grau, ao 

cônjuge casado com pessoa que tenha três genitores multiparen-

tais, a divisão da herança será feita em quinhões iguais”.45  

Se pensarmos nos princípios constitucionais incidentes 

no direito de família, anteriormente expostos, a multiparentali-

dade deve ter seus efeitos, direitos e deveres incidentes para to-

dos os envolvidos. Desta forma, os descendentes, ou seja, os fi-

lhos com multiparentalidade, passam a poder receber a herança 

de todos os seus pais quando falecerem, sejam biológicos ou so-

cioafetivos, porém se ocorre a situação inversa, se o filho falece, 

seus pais terão uma herança dividida conforme as disposições 

legais, que foram instituídas pensando em um modelo familiar 

clássico, isso não pode ser visto como justo e conforme uma lei-

tura dos princípios constitucionais. 

Anderson Schreiber afirma que é importante “assegurar 

igualdade de tratamento entre os múltiplos pais, pois da mesma 

forma que a Constituição não autoriza distinção entre filhos, não 

o pode autorizar entre os diferentes pais reconhecidos a partir da 

consagração da multiparentalidade46”. 

Essas situações precisam ser pensadas, pois a situação da 

multiparentalidade já está presente na nossa realidade fática e 

jurídica, porém é uma situação que ainda não possui previsão 

legal e que não foi levada em consideração no momento da pro-

mulgação de diversas leis, então precisa ser protegida e tutelada 

a partir de uma leitura constitucional. 

Sempre será necessário analisar as normas infraconstitu-

cionais a luz das orientações constitucionais, para que seja pro-

tegida a pessoa humana. Desta forma, o direito à herança, asse-

gurado no artigo 5º, inciso XXX da Constituição, deve ser regu-

lamentado, interpretado e aplicado a partir dos princípios cons-

titucionais, principalmente os da dignidade da pessoa humana, 

liberdade e solidariedade, o que permitirá construir uma 

 
45PAIANO, op. cit., p. 194. 
46SCHREIBER, op. cit., p. 959.  
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sociedade livre, justa e solidária, que busque promover o bem de 

todos, sem preconceitos e discriminações.47 

Como afirma Flávio Tartuce “se a sociedade pós-mo-

derna é pluralista, a família também o deve ser e para todos os 

fins, inclusive alimentares e sucessórios48”. 

 

CONCLUSÃO 

 

A sociedade contemporânea passou por diversas mudan-

ças ocasionadas pela nova forma de vida mais dinâmica, com 

relações líquidas, buscando o imediatismo e a felicidade. Todas 

essas transformações geraram consequências no direito, e um 

dos ramos que mais sofreu alterações foi o direito de família.  

O surgimento das novas formações familiares repercute 

nas questões relacionadas à filiação, pois os filhos passam a ter 

como modelo não mais a família tradicional, formada pelo pai, 

mãe e irmãos biológicos ou civis acarretados pela adoção. As 

famílias passam a ser recompostas, os pais biológicos se sepa-

ram e formam novas famílias, com diversas organizações. A afe-

tividade passa a estar presente nas relações entre os padras-

tos/madrastas e os filhos do novo companheiro, o que pode oca-

sionar, com o passar do tempo e a relação diária entre eles, uma 

relação de paternidade socioafetiva, pois a criança passa a ter 

como modelo paterno/materno, além do seu pai/mãe biológico o 

novo(a) companheiro(a) dos seus pais biológicos, o que pode vir 

a gerar um reconhecimento de multiparentalidade. 

A paternidade socioafetiva é a relação que se constrói no 

dia-a-dia pela afetividade, cuidado, carinho ao longo da convi-

vência familiar entre o pai e o filho. Desta forma, a filiação so-

cioafetiva se edifica pelos elos afetivos construídos na 

 
47BARBOZA, Heloisa Helena. Aspectos Controversos do Direito das Sucessões: Con-
siderações à Luz da Constituição da República. In: TEPEDINO, Gustavo. Direito Ci-
vil Contemporâneo: Novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 321-322.  
48TARTUCE, op. cit., p. 1231. 
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convivência, no amor, na escolha de ser pai/mãe e filho. 

A multiparentalidade é o reconhecimento simultâneo de 

uma filiação biológica e uma socioafetiva, ocorre quando um fi-

lho possui dois pais e/ou duas mães sem exclusão de nenhum 

deles, sendo um deles biológico e o outro socioafetivo que sur-

giu pelos laços gerados diariamente no convívio, carinho, cui-

dado e amor.  

Na multiparentalidade coexiste a paternidade biológica e 

socioafetiva com a mesma intensidade, não existe preferencia ou 

hierárquica entre elas, pois o filho mantém com os dois 

pais/mães um vínculo forte de paternidade-filiação, ambos são 

pais/mães na mesma magnitude. E, essa realidade fática, quando 

reconhecida pelo direito gera diversas consequências, como as 

repercussões no direito sucessório. 

As legislações relacionadas com o direito de família e 

sucessões, nas suas disposições levam em consideração uma fa-

mília tradicional, desta forma diversas mudanças que a socie-

dade passou desde o final do século XX não estão abarcadas pe-

los dispositivos legais, porém são realidade que precisam ser ob-

servadas e tuteladas, como é o caso da sucessão nos casos de 

multiparentalidade. 

É preciso sempre levar em consideração que todas as 

normas infraconstitucionais se submetem à orientação constitu-

cional, isso inclui o direito de família e das sucessões, para esta-

rem comprometidas com a proteção da pessoa humana.  

Os laços formados pela afetividade se fazem cada vez 

mais presentes na vida das pessoas. As famílias recompostas es-

tão ocasionando a participação ativa dos novos companhei-

ros(as) na vida dos enteados, e muitas vezes isso acaba desem-

bocando na transformação em uma figura parental, com todos os 

seus efeitos.  

A multiparentalidade é um fenômeno presente no plano 

fático, vivido em diversas famílias, por isso a importância que 

os aplicadores do direito entendam e regulamentem essas 
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situações, pois além do plano fático esse reconhecimento está 

gerando efeitos no plano jurídico, no direito de família e das su-

cessões. 

Como anteriormente exposto, se formos aplicar a lei exa-

tamente como ela dispõe, sem uma visão constitucional, iremos 

ver prevalecer situações de desigualdade e discriminação com a 

família multiparental.  

Reconhecida a multiparentalidade o filho passa a ser her-

deiro necessário de todos os seus pais, independente do vínculo 

ser biológico ou afetivo, assim terá os mesmos direitos que os 

outros descendentes da sua classe, ou seja, os demais filhos.  

Mas o grande problema se encontra nas situações de su-

cessão pelos ascendentes multiparentais, ou seja, quando falece 

o filho deixando como sucessores três pais, em concorrência ou 

não com cônjuge ou companheiro. A lei precisa ser revista e 

aplicada a partir de um viés civil-constitucional, levando em 

consideração que não estamos falando da existência apenas dos 

dois pais da família clássica. 

Nas situações de sucessão do filho, quando o filho falece 

antes dos múltiplos pais sem deixar descendentes, a sucessão 

será deferida aos ascendentes, sendo que a regra nesses casos é 

a partilha por linhas, metade do quinhão para a linha materna e 

metade para os herdeiros da linha paterna, porém na multiparen-

talidade essa aplicação passa a ser difícil e gera desigualdade, 

por exemplo, quando tem dois pais e uma mãe ou duas mães e 

um pai.  

Não existe prevalência de nenhum modelo de família, as-

sim a família multiparental deve ser tratada e ter os mesmos di-

reitos das outras formas de família, inclusive nas situações en-

volvendo o direito das sucessões, que envolve diretamente uma 

noção de solidariedade familiar.  

A lei infraconstitucional, no caso o Código Civil, deve 

ser lida e interpretada a partir dos princípios constitucionais, as-

sim podemos dizer que todos os familiares que exercem as 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________869_ 

 

 

mesmas funções dentro da família devem ter um tratamento 

igualitário, até mesmo no momento da herança.     

A Constituição assegura a proibição da distinção entre 

filhos, da mesma forma ela não pode autorizar a distinção entre 

os múltiplos pais. Os diferentes pais, reconhecidos por laços bi-

ológicos ou afetivos, devem ter como garantia os mesmos direi-

tos, principalmente após a consagração da multiparentalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral 622, que 

aprovou a tese que reconheceu a possibilidade de paternidade 

socioafetiva, autorizou o registro concomitante de mais de um 

pai e/ou mãe no registro de nascimento, demonstrando que não 

existe hierarquia entre as formas de paternidade.  
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