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“Sangue não cria família, cria parentes. 
Família são aqueles com quem 
compartilhamos bons e maus momentos, e 
ainda assim os amamos no final. São esses 
que devemos escolher.” 

 

“Hector Xtravaganza” 



 
 

RESUMO 
 

 

Com os avanços e mudanças de posicionamento em relação as famílias ao longo 
do tempo, de sua formação ao seu entendimento, vêm sofrendo releituras, tanto 
sociais como jurídicas. O presente trabalho se iniciou com o intuito de observar 
que é nesse grupo social que embasamos nossa construção pessoal, que nos 
identificamos e encontramos nosso senso de pertencimento. O objetivo deste 
trabalho foi compreender se e quais princípios e direitos fundamentais estão sendo 
violados pela legislação brasileira ao colocar limitações à formação das famílias, 
objetivos específicos foram: analisar os diferentes modelos da família atual; 
analisar a ótica da religião sobre a formação familiar e explorar a respeito da 
família socioafetiva. Para essa compreensão por meio de pesquisa bibliográfica, 
necessário também foi analisar as alterações históricas dos entendimentos sobre o 
que seria a família, assim como os costumes e a instituição da monogamia como 
princípio da nossa sociedade. A partir dos resultados obtidos com este estudo, 
percebe-se que hoje, mais que em todos os tempos, a afetividade é quem norteia 
as relações, a liquidez dessas relações proporciona encontros que poderão 
originar uma ou uma nova família, e são nas famílias socioafetivas que pontos 
como a ausência de figura paterna/materna, dignidade, amparo psicológico, se 
tornam evidentes. O sistema Jurídico já reconhece e garante direitos as partes 
envolvidas nas relações socioafetivas, onde a consanguinidade é ponto 
irrelevante. 

 

 
Palavras-chaves: Família; Socioafetividade; Efeitos legais.
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ABSTRATCT 

 
 

With advances and changes in positioning in relation to families over time, from 
their formation to their understanding, they have suffered reinterpretations, both 
social and legal. The present work began with the aim of observing that it is in this 
social group that we base our personal construction, that we identify ourselves 
and find our sense of belonging. The objective of this work was to understand if 
and which fundamental principles and rights are being violated by Brazilian 
legislation when placing limitations on the formation of families, specific objectives 
were: to analyze the different models of the current family; to analyze the 
perspective of religion on family formation and explore the socio-affective family. 
For this understanding through bibliographic research, it was also necessary to 
analyze the historical changes in the understandings about what the family would 
be, as well as the customs and the institution of monogamy as a principle of our 
society. From the results obtained with this study, it is clear that today, more than 
ever, affection is what guides relationships, the liquidity of these relationships 
provides encounters that may originate a or a new family, and these are in socio-
affective families. that points such as the absence of a father/mother figure, 
dignity, psychological support, become evident. The legal system already 
recognizes and guarantees rights to the parties involved in socio-affective 
relationships, where consanguinity is irrelevant. 

 
 

Keywords: Family; Socio-affectivity; Legal effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Após nos debruçarmos sobre os achados históricos e a importância do 

papel familiar na sociedade e toda sua luta, refletimos como isso se deu quando 

olhamos para nossa composição familiar, e das famílias surgidas da nossa, dos 

conflitos e impasses.  

Ao falamos em família(s) nos remetemos inicialmente aos momentos dos 

estudos na formação secundaristas, a época ginásio, na disciplina de moral e 

cívica e mais tarde reforçada nas aulas de sociologia quando estávamos no 

científico, que nas aulas ministradas falavam que a família é o nosso primeiro 

grupo social, é o nosso primeiro contato com um grupo de indivíduos que nos 

ensinará cultura, comportamento e formará nossa identidade, segundo Maria 

Berenice Dias: é o nosso primeiro agente socializador. 

Pensando nisso foi feita uma análise comparativa em algumas leituras 

observando a importância das famílias na construção das culturas e sociedades e 

a evolução delas ao longo dos anos. Nas mais variadas sociedades as famílias 

assumem características e posturas das mais diversas, as matriarcalistas, 

patriarcalistas, as tradicionais, as homo e heteroafetivas, as socioafetivas, as 

monoparentais, as multiparentais, informais, as que “escolhemos”. 

O maior problema é que podemos ver que as famílias se apresentam nos 

mais variados contextos, e assim assumem desde o caráter de proteção a 

polarização de argumento político, o que nem de longe será tratado neste 

trabalho, mas foi citado para não negligenciar esse viés. Neste ramo do direito 

civil, quando estudado, vemos a complexidade do tema, já que existe uma divisão 

para seu entendimento. 

A hipótese é de que, apesar da sociedade atual ser dita avançada, ainda 

vigora uma concepção patriarcal de família e isso traz um enorme prejuízo, pois, 

assim, viola-se direitos fundamentais, ferindo nossa própria humanidade. 

Religiosamente falando, ela é surgida a partir da união entre o homem e a 

mulher, abençoado por laços matrimoniais, sendo qualquer outro tipo de relação 

desconsiderada pela Igreja, mesmo reconhecendo que entre alguns seguimentos 

já existe uma tolerância aos novos formatos, porém seguimentos mais ortodoxos 

nem consideram a possibilidade dos formatos das famílias contemporâneas, 
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veremos que a evolução sociocultural até os dias atuais nos trazem releituras 

desses novos grupos sociais, e suas nuances que surgem a partir de um único 

ponto o afeto.  

Nossa análise utilizou como metodologia a série exibida   no streaming 

Netflix: Pose, série que se passa nos anos 80 e 90, que trata no universo gay, 

desde a cultura, arte, preconceito, moda, AIDS, sexualidade, gênero, até as 

famílias que são formadas para concorrerem nos bailes e assim se firmarem 

neste espaço.Tivemos como suporte para o embasamento teórico neste trabalho 

a pesquisabibliográfica, textos de revistas, jornais, livros, fundamental para 

que, nossa pesquisa tenha mais veracidade perante a academia. 

Daí surge a o questionamento, o que tem a ver com o tema deste 

trabalho? Um dos personagens, Blanca, transgênero que fazia parte de uma 

“família” decidiu romper com esse grupo e formar a sua própria família e 

concorrer nos bailes e conquistar seu espaço. Neste processo, conheceu várias 

pessoas que traziam em suas histórias as mais variadas realidades que os 

levaram a viver e se submeterem a vida nas ruas. Ao convida-los para compor 

sua família, a convivência levou essa relação a um outro patamar, ao de 

proteção, cuidado, afeto, o que uma verdadeira família socioafetiva pode 

caracterizar, o que se encaixa diretamente objeto desde trabalho. 

“Blood does not family make. Those are relatives. Family are those with 

whom you share your good, bad, and ugly, and still love one another in the 

end. Those are the ones you select.”, traduzindo para o português essa frase de 

Hector Xtravaganza veremos um dos melhores conceitos para família 

socioafetiva: Sangue não cria família, cria parentes. Família são aqueles com 

quem compartilhamos bons e maus momentos, e ainda assim os amamos no 

final. São esses que devemos escolher. 

Como objetivos específicos desejou-se: compreender quais princípios e 

direitos fundamentais estão sendo violados pela legislação brasileira ao colocar 

limitações à formação das famílias, objetivos específicos foram: analisar os 

diferentes modelos da família atual; analisar a ótica da religião sobre a formação 

familiar e explorar a respeito da família socioafetiva. 

Dando continuidade trazemos como justificativa para nossa pesquisa a 

necessidade de mudança no que se diz respeito aos laços familiares. “Família” 

essa palavra tem uma grande força subjetiva, uma conotação, uma 
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representação tão forte que pode ser utilizada desde um senso de pertencimento 

ao de inclusão; de status social ao de estímulo de um determinado grupo de 

pessoas; do vínculo numa relação entre pessoas até a parentalidade. 

Para um melhor entendimento neste trabalho trataremos desde o histórico 

e conceito de família até os novos arranjos das famílias na atualidade, em 

especial as famílias socioafetivas. Busca-se fazer entender que não normatizar 

legalmente as diversas formas de família é negar a realidade e discriminar 

muitos cidadãos. 
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2 FAMILIA(S) BREVE HISTÓRICO 

Observamos  que o termo família vem do latim famulus, que significa “escravo 

doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem” 

Engels (2002, p.31). Segundo o autor citado, esta expressão foi criada pelos romanos 

a fim de denominar uma nova forma social que tinha como característica principal o 

poder do chefe sobre a mulher, os filhos e os escravos e ainda detinha o poder de 

vida e morte sobre eles. 

Vale salientar, dentro do imaginário religioso, entre dogmas e fé, a família tem 

entendimento rígido em sua formação, podemos citar o versículo contido no 

Evangelho Segundo São Marcos 10:6-9: “Mas no princípio da criação Deus 'os fez 

homem e mulher'. 'Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e os dois se tornarão uma só carne'. Assim, eles já não são dois, mas sim 

uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe"... o que perdurou 

períodos seculares a rigidez do entendimento. 

Com isso, até o século XVIII a antiga sociabilidade medieval não havia sido 

totalmente substituída pelo nascimento do sentimento de família. Primeiramente este 

sentimento se limitou as classes abastadas e posteriormente foi estendido as 

camadas mais pobres. A família tornou-se uma instituição em que seus membros 

carecem de se auto afirmar como pertencentes a seu núcleo familiar. Em muitos 

casos o sobrenome tornou-se o “cartão de visita”. 

Sendo necessário lembrar que  no Brasil, a evolução da família brasileira se 

deu de forma lenta. Em tempos mais remotos, homens e mulheres desempenhavam 

papéis diferentes perante a família, em que o papel do homem era sustentar a casa e 

o da mulher cuidar da casa e dos filhos. 

Logo, a mulher era considerada relativamente incapaz e precisava da 

autorização do marido para exercer certos atos, conforme preleciona Dias (2021, p. 

26): “[...] a mulher ao casar perdia sua plena capacidade, tornando-se relativamente 

capaz, como os índios, os pródigos e os menores. Para trabalhar precisava da 

autorização do marido”. 

Além disso, o regime de bens obrigatório da época era o da comunhão 

universal de bens, conforme a ilustre doutrinadora Dias (2021, p. 26): 

 

“Ao casar, a mulher tornava-se relativamente capaz, não podia 
trabalhar nem administrar seus bens [...]. Duas pessoas fundiam-
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se numa só, formando uma unidade patrimonial, sendo o homem o 
elemento identificador do núcleo familiar”. 

 

Essa visão arcaica e engessada do direito de família se estendeu até o ano de 

1962, pois com o advento do Estatuto da Mulher Casada, a mulher teve, ainda que 

timidamente, alguns direitos em relação à dependência do marido. 

Somente 15 anos mais tarde, em 1977, o divórcio tomou o lugar do desquite, 

porém, cada cônjuge poderia se divorciar uma única vez, tendo-se como regra nos 

casamentos, o regime da comunhão parcial de bens, iniciando mesmo que 

lentamente a questão da mudança no âmbito familiar, ficando visível a diferenciação 

e principalmente a evolução nos modelos familiares a partir desta época. 

Entendemos com isso que superado o contexto histórico da situação da família 

brasileira, cabe se fazer uma breve conceituação do que vem a ser a família 

contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jus.com.br/tudo/direito-de-familia
https://jus.com.br/tudo/divorcio
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3 CONCEITO ATUAL DE FAMÍLIA 

 

 Quando se fala em família, inicialmente tende-se a ser conceituada quanto à 

perspectiva de família tradicional, aquela constituída de pai, mãe e filho(s), porém, 

com o decorrer da história e sua força social, o próprio conceito vem sofrendo 

transformações consideráveis, e por conseguinte, bastante importantes e relevantes. 

Hoje, “a afetividade atualmente é o elemento agregador da entidade familiar, na 

busca sempre de uma família eudemonista que se realiza da felicidade e na proteção 

de cada um dos membros que a integra” (CARVALHO, 2015). 

 Alguns especialistas identificam três tipos de famílias na cultura ocidental: a 

primeira e uma das mais tradicionais dentre as demais é a do “casamento arranjado”, 

a qual camuflava, embutia, a ideia de negócio entres as partes, mais comum entre as 

realezas. Como contraponto podemos citar o oriente, que vive um paradoxo entre 

uma hipermodernidade tecnológica e sua tradição que ainda mantém a ideia de 

casamentos arranjados como no Japão que no período da flora das cerejeiras, no 

Festival das Sakuras, que famílias se reúnem para casar seus filhos. 

 A segunda, que é mais recente, é o casamento moderno, realizado por meado 

do século XVIII, o mais comum nos dias atuais, em que se pauta e fundamenta, na 

escolha do parceiro através do amor e do desejo, neste tipo de formação, imperava 

em sua grande maioria a manifestação de vontade dos debentures. 

 A terceira são as famílias contemporâneas, que se modelaram nas mais 

diversas formas, passando por uma série de transformações desde os anos de 1960, 

principalmente pelo empoderamento feminino, que se originaram com o divórcio, o 

movimento feminista, os direitos dos homossexuais, o advento e eficácia dos 

métodos contraceptivos e o da inseminação in vitro. 

 Ainda sob essa ótica da evolução conceitual das formações de família, aquelas 

apresentadas em “comerciais de margarina”, no Brasil dos anos 90, já não são mais 

uma realidade tão evidente, visto que essa ideia da família tradicional não faz mais 

jus à realidade de hoje.  

 Percebe-se que, no Brasil o tripé, pai, mãe e filho(s), perdeu força, sendo 

dividida para formações e arranjos familiares, uma vez que, nos novos formatos há 

mães e pais solteiros, isto é, as monoparentais, casais homoafetivos, avós e tios, 

arranjos com indivíduos que vivem em laços afetivos, menores cuidados por parentes 

próximos, tornando assim os novos protagonistas nas formações de família.  
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 De acordo com Lobo (2018) “as famílias são sempre socioafetivas, em razão 

de ser um grupo social, considerando base da sociedade e unida na convivência 

afetiva” 

 Considerando todas as transformações sociais pertinentes à família, em 2006, 

a Lei Maria da Penha – LMP (Lei nº 11.340/2006) define em seu artigo 5°, II, que 

família é qualquer relação de afeto, sendo este o principal elemento para sua 

constituição.  

 Diante disto, resta claro que a família moderna deve se basear no afeto, na 

boa relação entre os indivíduos, ou seja, não interessa mais os componentes de sua 

formação e sim, o nível de relacionamento entre os familiares. 

 Neste sentido defende Lobo (2018): “a teoria e a prática das instituições de 

família dependem, em última análise, da competência em dar e receber amor”. 

  Entretanto, é sabido que nem todos aceitam o fato de a família brasileira ter 

uma formação diferente das antigas. Logo, podemos analisar um dos motivos de 

tanta divergência entre alguns grupos influentes de nossa sociedade e os novos 

modelos de família.  
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4 RELIGIÃO VS FORMAÇÃO FAMILIAR 

 

Apesar de convivermos em um Estado laico, a opinião e os ensinamentos 

cristãos ainda têm muita relevância na vida da sociedade, sendo, entretanto, 

entendimento predominante entre aqueles que seguem religião cristã, o modelo 

tradicional, o modelo de família bem-quisto na sociedade, isto é, aquela família 

composta pelo pai, a mãe e os filhos e irmãos bilaterais. 

A religião, com efeito, não é somente um sistema de ideias, é antes de tudo um 

sistema de forças. O homem que vive religiosamente não é somente o homem que se 

representa o mundo de tal ou tal maneira, que sabe o que os outros ignoram; é antes 

de tudo um homem que experimenta um poder que não se conhece na vida comum, 

que não se sente em si mesmo quando não se encontra em estado religioso 

(SANCHIS, 2011, p.41). Entretanto, a família é considerada para os cristãos como a 

igreja doméstica, a primeira igreja, a igreja a qual se nasce, se tem ensinamentos 

acerca de religião e acerca de tudo o que se considera certo e errado para os 

seguidores de Cristo. 

Na sociedade moderna, a religião é um alicerce ideológico de que os arranjos 

familiares atuais são uma ofensa direta ao conceito tradicional de família, uma vez 

que, veem no casamento, no matrimonio, o sacramento, no qual, tem por objetivo 

maior a procriação, base dos ensinamentos da religião Cristã, abrindo espaço até 

para uma possível anulação de um casamento caso a mulher não conseguisse 

engravidar, gerar filhos, conforme está contido no Cân. 1.084, §1 c/c Cân. 1.098 do 

Código Canônico e arts. 1.556 e 1.557 do Código Civil, apesar de considerar o 

casamento como ato indissolúvel, o que vem de fronte ao conceito da maioria dos 

arranjos familiares atuais. 

Dessa forma, as famílias contemporâneas e que fogem ao padrão, sofreram 

certa discriminação por conta das atitudes da igreja, entidade que sempre influenciou 

as formações sociais, que sempre dividiu opiniões ao longo do tempo, contudo, vem 

sofrendo flexibilizações com a última eleição papal. 

Ocorre que a igreja católica rapidamente se posicionou frente às evoluções nos 

modelos familiares. E isso é visível com as novas formas de interpretação dadas pelo 

Papa Francisco, hoje já é visível em algumas igrejas pelo Brasil, a participação de 

casais divorciados em muitos acontecimentos religiosos, reconhecendo a própria 
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igreja, o grande número de fiéis que não respeitaram, o sacramento do matrimônio 

conforme deveriam. 

Apesar da igreja possuir uma doutrina visivelmente conservadora com as 

famílias contemporâneas, a forma de interpretar e transmitir esse escólio aos fiéis se 

tornou diferente. Percebe-se que é visível a influência da evolução nos conceitos de 

família perante a sociedade. Nesse sentido, é inegável que a aparição das novas 

famílias vem mexendo com a estrutura tradicional da família em vários sentidos. 

Por mais que estejamos passando por uma mudança cultural, de tolerância a 

essa nova construção de famílias, como toda mudança traz em sua trajetória 

resistência, a igreja ainda utiliza de sua persuasão para direcionar seus fiéis a se 

manterem fieis aos dogmas e não quebrar paradigmas que alicerçam a doutrina 

seguida, a exemplo quando deturpam ou fazem interpretação fundamentalista de 

versículos da Bíblia a fim de engessar ainda mais entendimentos direcionados a 

manutenção da família tradicional, a exemplo temos uma campanha de determinado 

seguimento evangélico que trazia em sua publicidade o seguinte trecho da bíblia: 

então Deus fez a mulher para o homem e disse que era bom... Além de fomentar um 

discurso preconceituoso e excludente já engessado pelo tempo, reforça ainda mais 

um conceito de família tradicional que já divide tela com outros tipos de família. 
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5 NOVOS MODELOS DE FAMÍLIA 

 

Ao se discutir família não se deve pensar apenas no modelo nuclear patriarcal, 

já que esta vem se modificando e construindo novas relações a partir de 

transformações vivenciadas pela sociedade.  

Logo, “as mudanças que acontecem no mundo acabam por influir e afetar a 

família de uma forma geral e de uma forma particular, a partir da formação, do 

pertencimento social e da história de cada um destes segmentos .Entende-se que 

atualmente, a família é compreendida não apenas baseada nos laços consanguíneos 

e de parentesco, mas nas relações de afeto e cuidado, determinando um novo 

conceito, que entende família como “uma associação de pessoas que escolhe 

conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo e, se 

houver, com crianças e adolescentes”, assim, as novas constituições de família são 

consideradas, tanto quando de um, quanto de mais parentes, dede que, sua raiz seja 

afetiva, não mais sendo elementar nessa relação à consanguinidade.  

De acordo com Carvalho (2015), a formação familiar com base “no afeto, 

auxílio mútuo material e espiritual entre seus membros se tronam mais importantes, a 

família moderna, plural e aberta, deixa, portanto, de ser constituída apenas pelo 

vínculo jurídico para ser reconhecida quando presente o intuito familiae, o afeto como 

elemento volitivo de sua formação, o que permite, inclusive, o reconhecimento jurídico 

de uniões homoafetivas” que posteriormente será abordado. 

Já sob a ótica de Dias (2021, p. 28) “o pluralismo das relações familiares 

provocou mudanças na própria estrutura da sociedade, rompeu-se o aprisionamento 

da família nos moldes restritos do casamento”, e que levou a sociedade e seus atores 

atuarem e formarem famílias de acordo com suas realidades e exercerem a função 

social que cada família singularmente terá.  

 

           5.1 – Famílias Matrimoniais 

Desde o berço das civilizações, perdurando até os dias atuais, o modelo de 

família matrimonial é a melhor aceita socialmente, isto porque desde as sociedades 

fundadas com as particularidades do direito romano é resistente as maiorias das 

civilizações mundiais o modelo de família conservador.  

Parte da sociedade ainda nega os novos tempos e promove tentativas de 

retroceder a períodos em que havia maiores limitações de direito. Um exemplo disso 
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é o Projeto de Lei 6.583 de 2013, que cria o Estatuto da Família, sendo considerado 

um retrocesso, pois limita o conceito de família ao casamento entre homem e 

mulher com filhos. 

Conforme aponta Maria Berenice Dias (2021) “as uniões entre homem e 

mulher com fins reprodutivos precedem à história, isto é, existiam antes mesmo de 

se inventar o conceito de sociedade, de se formar o Estado”.  

A autora afirma que “o casamento ainda é o alicerce da família e o conceitua 

como a união estável e formal entre homem e mulher, com o objetivo de satisfazer-

se e amparar-se mutuamente, constituindo família”. Desta forma, Dias estabelece, 

em seu entendimento, que o casamento é, por excelência, a forma mais legal e 

formal de se constituir família, uma vez que vem amparado pela legislação de forma 

clara, direita e de própria, sendo todas as demais incluídas de forma análoga ou por 

equiparação.  

Analisando todos os fatos, vê-se que, a sociedade em sua grande maioria 

carrega desde sempre os traços de um direito matrimonializado, patriarcal, fundado 

em hierarquia, banhado de machismo e heterossexualidade.  

Todavia, embora os obstáculos sejam muitos, a sociedade atual – 

globalizada, com acesso fácil à informação e com maior consciência de seus 

direitos – está bastante ativa para efetivar seus direitos e liberdades, impedindo a 

imposição de limitações a eles. 

 

           5.2 – União Estável 

No que tange ao artigo 226 da Constituição Federal – CF, reconhecida por sua 

versão mais humanizada, com o título de Constituição Cidadã, passou a reconhecer 

como iguais, os casais que conviviam sob o mesmo teto, com os mesmos direitos de 

um casamento formal, nos moldes da legislação e sociedade moderna.  

Como pode ser visto, apenas com a promulgação de tal ordenamento, a Carta 

Magna, é que passa os casais, ainda que não casados, mas com uma convivência 

solida e reconhecida socialmente, a serem reconhecidos como entidade familiar e 

serem resguardados e amparados pelo Estado, conforme artigo supracitado:  

 

“Art. 226. “omissis” 
§ “3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 
a lei facilitar sua conversão em casamento”. 
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Foi com o Código Civil de 2002, que a União estável é apresentada a 

população como norma integrante do corpo jurídico nacional, acrescentando de forma 

pertinente a diferenciação para o casamento, para melhor identificar essa nova 

relação, dando como principal característica que ela seja uma união pública e 

duradoura e principalmente que esta união tenha o objetivo de constituir família.  

Válido ressaltar que, para a constituição de família o que se apresenta 

elementar é que duas pessoas, independente de sexo, mantenham uma relação que 

seja duradoura, com a intenção de seguirem uma vida a dois, independente da 

presença de um filho, ou herdeiro, por assim dizer, e ainda, independentemente da 

formalidade do casamento, uma vez que, a união estável faz as vezes (é um instituto 

jurídico semelhante ao casamento), amparando várias famílias que se encontram 

nessa condição.   

À luz desta informação, com o reconhecimento das uniões estáveis pelo Brasil, 

que para Dias (2021): “a união estável se transformou em um casamento por 

usucapião, ou seja, o decurso do tempo confere o estado de casado”, sem dúvida 

houve uma grande valorização da família, o que extrapola qualquer dever imposto 

pelo Estado. 

           5.3 – A Monoparental 

Essa formação de família já é presente na sociedade, desde tempo idos, mais 

comum do que se imagina, na sociedade brasileira, visto que, as chamadas “mães 

solteiras”, já fazem parte da construção social a muitos anos, porém de forma 

marginalizada, descriminada.  

Toda essa complexidade foi discorrendo e com o passar dos anos e com o 

movimento do empoderamento feminino que a visão quanto as mulheres mudaram, 

assim como, quanto aos homens, que passaram a assumir família de forma 

individualizada, sem mais a presença de um casal para ser considerado família. Isto 

está expresso no ordenamento jurídico pátrio, em que estabelece que para ser 

considerada unidade familiar, a sua formação pode ser constituída de qualquer dos 

pais e seus filhos. 

Além disso, a formação familiar monoparental é facilmente identificada, já que 

se origina em casos específicos, como quando da dissolução de um casamento/união 

estável, seja ela por qual motivo, viuvez, divórcio, morte de um dos genitores ou ainda 

pela adoção de pessoa solteira, tal qual discorre, Dias (2021): 
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“A monoparentalidade tem origem na viuvez, quando da morte de 
um dos genitores, na separação de fato ou de corpos ou no 
divórcio dos pais. A adoção por pessoa solteira também faz surgir 
um vínculo monoparental entre adotante e adotado”.  
 

 
Nesta perspectiva, Dias (2021, p 13) também revela que de forma indubitável, 

é na formação monoparental que se encontra a formação familiar mais fragilizada, por 

conseguinte, tem em seus lares um dobro de encargos, assim como descrito a seguir:  

“As famílias monoparentais têm estrutura mais frágil. Quem vive 
sozinho com a prole acaba com encargos redobrados. Além dos 
cuidados com o lar e com os filhos, também necessita buscar 
meios de prover ao sustento da família”.  
 
 

          De todo modo há quem se identifique com esse modelo familiar por opção, de 

acordo com o Código Civil, para adoção não precisa necessariamente estar casado, a 

modernidade e os sonhos de formar família, exercer papel de pai/mãe podem 

acontecer com auxílio da ciência como por vias processuais legais. De forma rasa, 

para ter uma família basta querer formar uma, o que também torna a decisão uma 

faca de dois gumes. 

           5.4 – A Multiparental (Composta, Pluriparental, Mosaico) 

É o tipo de família em que se encaixam componentes oriundos de outra família 

a nova família constituída. O maior exemplo dessa formação familiar é quando o 

casal se separa de fato ou se divorcia, formando uma nova família com um novo 

cônjuge. Quando da nova união advém filhos, a constituição dos novos com os filhos 

dos relacionamentos anteriores, esse tipo de família é aquela formada dos 

componentes oriundos de outras famílias já formadas anteriormente, há um 

agregamento familiar, onde constam filhos da primeira e da segunda união de ambos, 

sendo todos irmãos, tanto unilaterais como bilaterais. 

As características esplanadas por Dias (2021, p 19): 

“São famílias caracterizadas pela estrutura complexa decorrente 
da multiplicidade de vínculos, ambiguidade das funções dos novos 
casais e forte grau de independência”. 
 “A multiplicidade de vínculos, a ambiguidade dos compromissos e 
a interdependência, ao caracterizarem a família-mosaico, 
conduzem para a melhor compreensão desta modelagem”. 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, Barboza (2011) , defende que a 

formação da pluriparentalidade decorre do aumento exponencial no número de 

dissoluções matrimoniais, assim como da contração de novos casamentos, conforme 

se vê do trecho a seguir:  

“Um fenômeno decorrente do aumento do número de divórcios e 
de casamentos é o surgimento da pluriparentalidade ou da “família 
mosaico”, que reflete a diversidade dos atuais arranjos 
domiciliares”.  
 

  
A respeito disso, o que pode ser observado é que diante dessa formação 

familiar há uma grande construção familiar com pais, padrastos, mães, madrastas, 

irmão, uni e bilaterais, além da convivência com os restos dos membros, como, tios, 

tias, sobrinhos, avós, netos, se tornando e construindo novas famílias muito mais 

comum que a muito já foi. 

Com os anos, pode-se observar que essa formação familiar é muito mais 

comum do que se imagina, encontrado pelo menos uma dentro do nosso próprio seio 

familiar, não precisando ir tão longe para se ver tal construção familiar.  

A verdade é que o nome dado, não muito usual, pode levar a crer que não se 

apresenta com tanta frequência na sociedade, porém, muitos brasileiros hoje estão 

inseridos em uma família mosaica, onde em sua formação tem-se vários parentes 

que a consanguinidade não alcança, mas que a união e afeta reinam e regem toda a 

relação, ainda que, é reconhecida no nosso ordenamento, o que se apresenta como 

um grande avanço político-jurídico-social. 

 

          5.5 –Parental ou Anaparental 

Há uma diferença crucial entre as famílias parentais e as pluriparental que é a 

presença do vínculo sanguíneo, isto é, enquanto na primeira existe esse vínculo 

elementar, na segunda nem sempre existe. 

Existe um exemplo clássico, quando duas irmãs reúnem esforços para 

construir um patrimônio, mesmo não condicionado a sexo, sem a presença de nada 

de cunho sexual, nem a necessidade de uma formação conjugal, de par que essa, 

seja encarada como família, senão vejamos o que esclarece Dias (2021, p 24): 

 

“A convivência sob o mesmo teto durante anos, por exemplo, de 
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duas irmãs que conjugam esforços para a formação do acervo 
patrimonial, constitui uma entidade familiar. Ainda que inexista 
qualquer conotação de ordem sexual, a convivência identifica 
comunhão de esforços, cabendo aplicar, por analogia, as 
disposições que tratam do casamento e da união estável”. 
 
 

           5.6 – A Eudemonista 

Esse tipo de formação familiar é um dos tipos de conceituação e entendimento 

mais objetivo quando se trata de arranjo familiar. Isto porque, falando-se de família 

eudemonista, fala-se diretamente da busca pela felicidade, o que é comum, base e 

fundamento de todas as formações familiares, sendo este o objetivo de quaisquer 

arranjos familiares. 

Novos valores, princípios, quebras de paradigmas estão entre as tantas 

conquistas e rupturas da família contemporânea, ou, parafraseando Bertrand Russell: 

outros interesses foram agregados na busca da felicidade na família. O fato é que 

assistimos a um imenso desejo e a uma ideia nova de felicidade: “ser a gente mesmo, 

escolher sua profissão, seus amores, sua vida”. (PERROT,2013). 

 

          5.7 – A Homoafetiva 

Uma das formas de famílias mais discriminadas na atualidade não é mais 

aquela composta pela mãe e o(s) filho(s). Hoje, a mãe solteira não sofre tanto 

preconceito perante a sociedade, e essa evolução se deu pelo crescimento 

profissional da mulher brasileira. 

Quem rouba a cena atual é o casamento. Sim, o casamento, que antigamente 

era visto como a única forma de constituir família. Porém, a discriminação se dá por 

conta dos sujeitos os quais hoje têm direito ao matrimônio. 

Em uma pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2013 pelo Instituto Data 

Popular, com 1.264 (mil duzentas e sessenta e quatro) pessoas em todo Brasil se 

constatou que 37% (trinta e sete por cento) dos brasileiros não aceitariam um filho 

homossexual e 38% (trinta e oito por cento) se mostrou contra o casamento civil 

igualitário, discordando que casais homoafetivos possam ter os mesmos direitos de 

casais tradicionais. 

Neste sentido, Dias (2016) defende a sexualidade como direito fundamental 

por ser aquele que acompanha o ser humano desde o nascimento: “A sexualidade 

integra a própria condição humana. É um direito fundamental que acompanha o ser 
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humano desde o seu nascimento, pois decorre de sua própria natureza. Como direito 

do indivíduo, é um direito natural, inalienável e imprescritível”. 

A autora vai além, e alega que a escolha da orientação sexual é questão de 

liberdade: “O direito à homoafetividade, além de estar amparado pelo princípio 

fundamental da isonomia, cujo corolário é a proibição de discriminações injustas, 

também se alberga sob o teto da liberdade de expressão. Como garantia do exercício 

da liberdade individual, cabe ser incluído entre os direitos de personalidade, 

precipuamente no que se refere à identidade pessoal e à integridade física e 

psíquica”. 

Dessa forma, deve ser levado em consideração o artigo 5º caput e inciso I da 

Constituição, abaixo transcrito: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição. 
 
 

E se todos são iguais, homens e mulheres capazes, podem e devem exercer 

livremente seus direitos, por isso é plenamente permitido que casais de quaisquer 

dos sexos se casem e constituam família. 

Dessa forma, defende que o Judiciário deve preservar os direitos e o 

reconhecimento de famílias homoafetivas sem levar e consideração o sexo dos 

sujeitos que compõe essa família 

Preconceitos de ordem moral não podem levar à omissão do Estado. Nem a 

ausência de leis nem o conservadorismo do Judiciário servem de justificativa para 

negar direitos aos relacionamentos afetivos que não têm a diferença de sexo como 

pressuposto. (DIAS,2016). 

No mesmo sentido, é visível na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que qualquer pessoa maior de idade, independente da orientação sexual, tem o 

direito de contrair matrimônio, conforme se lê no artigo XVI, abaixo transcrito: 

 

“Artigo XVI. 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem 
qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito 
de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.  
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Não podemos dizer que a homoafetividade e todos as relações oriundas desta 

relação afetiva já está devidamente aceita na sociedade, mas hoje com 

reconhecimento da união estável e casamento civil homoafetivo, como do direito a 

adoção por esta formação familiar quebrou-se paradigmas rígidos e históricos, 

promovidos por muitos embates e perdas, mas que garantiram a plenitude no 

exercício dos direitos individuais. 

            

5.7.1. Validade do Casamento. 

Apesar de toda a evolução jurídica quanto ao casamento, a formação de 

família, e seu papel social, o casamento gay ainda encontra suas barreiras, 

principalmente sociais uma vez que o preconceito e homofobia são próprias e 

incisivas sobre essa classe da sociedade, não só brasileira, mas mundial. 

Assim, sabe-se que o casamento tem que partir da livre manifestação de 

vontade dos nubentes, caso prático em que mesmo com essa manifestação encontra 

barreiras, já derrubadas no meio jurídico, porém bem alicerçadas e difíceis de serem 

quebradas no meio social. 

 

          

   5.8 – A Homoparentalidade 

Essa é uma das formações familiares que mais encontra preconceito na 

sociedade brasileira, ainda mais que a parentalidade por adoção de pessoa solteira.  

O casal homoafetivo, encontra no seu relacionamento o mesmo desejo de 

constituição de família dos demais casos, assim, se tornando uma das mais 

polêmicas matérias quando se trata de parentalidade.  

Ao assumir uma relação homoafetiva vem também o desejo de adoção, para 

assim constituírem uma família completa, nos moldes mais comuns da sociedade, 

onde tem a figura dos pais e dos filhos e se encaixarem nos moldes de uma família 

tradicional, por assim dizer.  

Ante o exposto, acontece que na mesma proporção em que sentem o desejo e 

procuram coragem para assumir sua condição, passando por cima de preconceitos, 
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assim também se esbarram, no obstáculo da discriminação quando apontam o desejo 

de terem filhos. 

 

 5.9 – Informal 

 São famílias oriundas de relações extraconjugais, onde esses filhos recebiam 

os mais variados nomes, bastardos, espúrios além de não terem direito nenhum 

condenados a invisibilidade, onde se o genitor fosse casado não podiam ser 

reconhecidos. Não existiam garantias jurídicas que regulassem as relações 

extramatrimoniais, porém, nada impedia que novas famílias se formassem a partir 

dessas relações. A concubina passou a ser chamada de companheira devido a 

grande demanda judiciária que bateu as portas do judiciário, e mesmo havendo 

grande rejeição a essa ideia de família, se não houvesse patrimônio a ser partilhado, 

era concedido a mulher indenização por serviços domésticos, aplicando 

analogamente o direito comercial, por serem consideradas sociedades de fato. 

 Preservava-se a idoneidade masculina e afastava a ideia de enriquecimento 

injustificado, mas o direito a mulher não era garantido. Com o tempo essas formações 

familiares passaram a ser aceitas pela Constituição assumindo o conceito de 

entidades familiares, que acabou culminando na união estável, que copia 

basicamente os mesmos direitos do casamento civil, que segundo Giselda Hironaka: 

“é a mais inútil das inutilidades”. Em linhas gerais, nada impede que novas famílias se 

formem, por que nenhuma delas ficará fora invisível ou excluída da tutela estatal. 
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6 FAMÍLIA SOCIOAFETIVA  

 

 Quando falamos de família socioafetiva, falamos em enxergar paternidade 

onde não se tem laços sanguíneos, isto é, o afeto passa a ser o parâmetro basilar 

para esta parentalidade, dando carga conceitual ao parentesco baseado 

principalmente no psicológico o qual naturalmente prevalece sobre o biológico e 

sobretudo, sobre a realidade legal. 

 O critério socioafetivo tem como base o melhor interesse da criança e do 

adolescente e na dignidade da pessoa humana. A socioafetividade é gerada acerca 

de um vínculo de parentesco e os mesmos direitos já mencionados. Desta forma, pai 

e mãe é que exerce tal função, mesmo que não haja vínculo de sangue, devendo a 

criação ser aceito também (BARBOZA, 2011).  

 Desta forma, o vínculo parental pode ser estabelecido de três formas distintas 

e eficazes: 

1. Critério Jurídico: é o que está estabelecido no Código Civil, é a forma 

legalmente expressa, por presunção, o qual independe da realidade; 

2. Critério Biológico: é o estabelecido pelo exame de DNA, o que traz 

efetivamente a responsabilidade paterna quando da omissão parental; 

3. Critério Socioafetivo: é o que melhor atende o interesse do menor, fundado 

na dignidade da pessoa humana. É este critério que estabelece a paternidade 

por sua função, ainda que não existam laços sanguíneos. 

      É certo afirmar que a filiação é um direito fundamental, por conseguinte, não 

se perfaz apenas pelos laços sanguíneos, uma vez que, a relação é quem estabelece 

a filiação por se tratar reciprocamente de direitos e obrigações. 

    O então professor Luiz Edson Fachin, popularizou, em seu livro - 

Estabelecimento da Filiação e da Paternidade Presumida - a expressão “pai é quem 

cria”, sendo esta, uma máxima para o Direito de Família quanto a relações de 

paternidade. 

   O artigo 1.593, CC, estabelece como se constitui um parentesco socioafetivo, 

dizendo que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou 

de outra origem”. 

   Desta forma, pode-se afirmar que, “outra origem”, expresso no artigo 1.593 do 

CC, é a adoção, a paternidade socioafetiva ou ainda a inseminação artificial 

heteróloga, sendo ao fim de todo o processo legal, encarado como filho natural. 
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  Ainda no Código Civil, o artigo 1.596, “os filhos havidos ou não de casamento, ou 

por adoção, terão os mesmo direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação” com a evolução no direito brasileiro, 

quebra o tabu das considerações de filhos legítimos e ilegítimos, pareando as mais 

diversas origens de parentesco e analisando a realidade fatídica para conceituar a 

constituição de família. 

  Neste raciocínio, brilha Maria Berenice Dias:  

 

“...os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência 
familiar, não do sangue. Assim, a posse de estado de filho nada 
mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro 
objetivo de garantir a felicidade, como um direito de ser 
alcançado.” (DIAS, 2015) 

 

6.1 - Surgimento da Família Socioafetiva 

      As famílias socioafetivas, nascem na carência social e da ausente 

responsabilidade paterna, assim, tomando para si essa responsabilidade, muitas 

vezes, os que tão próximos se entrelaçam em laços afetivos. 

     No que concerne à flexibilização do conceito de família se dá por conta das 

correntes evoluções sociais, o que, com tamanha volatilidade, não consegue 

acompanhar o direito positivado tanto em sua eficácia quanto em sua aplicabilidade 

tendo se formado assim uma metamorfose em sua vigência para que assim possa 

emparelhar nos conceito sociais tão ligeiramente renovados cotidianamente. 

    Deste modo, antecedendo o direito positivo, cabe ao Estado, tutelar o direito 

das pessoas envolvidas, visto que socialmente as divergências e controvérsias são 

elementares do cotidiano, objetivando sempre a dignidade da pessoa humana e a 

proteção familiar. 

     A formação de família Socioafetiva, estabelecerá responsabilidade, além dos 

pessoais os patrimoniais, o que se revela diante do princípio da solidariedade, 

fundamentado na dignidade da pessoa humana. Do melhor interesse da criança e do 

adolescente, não afastando, por exemplo, a responsabilidade do progenitor de prestar 

alimentos, mesmo estando o menor constituindo uma família, ora socioafetiva, 

fundamentada na condição de ausência de afeto, compensado pelo dever 

assistencial de alimentos com o filho, tornando assim, a paternidade, meramente 

alimentar. 



31 
 

 

     O STJ quanto a paternidade socioafetiva, estabelece que a possibilidade de 

reconhecimento de uma em detrimento da outra: 

 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE 
AS PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-
AFETIVO. 
- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de 
declaração, impõe multa com amparo no art. 538, par. único, CPC 
se o recurso não apresenta caráter modificativo e se foi interposto 
com expressa finalidade de prequestionar. Inteligência da Súmula 
98, STJ. 
- O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência 
duradoura do vínculo socioafetivo entre pais e filhos. A ausência 
de vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade da 
declaração de vontade consubstanciada no ato do 
reconhecimento. A relação socioafetiva é fato que não pode ser, e 
não é desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do 
assento lançado em registro civil. - O STJ vem dando prioridade ao 
critério biológico para o reconhecimento da filiação naquelas 
circunstâncias em que há dissenso familiar, onde a relação 
socioafetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode impor os 
deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não 
sendo o pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo. A 
contrário sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos 
constroem uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é 
acertado desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para 
reconhecer a existência de filiação jurídica. Recurso conhecido e 
provido. 
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: 
REsp. 878941 DF 2006/0086284-0 

 

Decide também o STJ em outra oportunidade a eficácia da paternidade 

socioafetiva, uma vez que, acatado pelo judiciário a filiação de forma voluntária, não 

poderá desfazer o negócio jurídico realizado, tendo que assumir, desde logo, todas as 

responsabilidades pertinentes ao ato, que neste caso foi a “adoção a brasileira”, não 

podendo desconstituir a paternidade após assumi-la fronte a filiação socioafetiva, 

senão vejamos: 

 

 
 
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. 
EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO. 
"ADOÇÃO À BRASILEIRA". IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente 
à margem do ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo 
socioafetivo entre o pai de registro e o filho registrado, não 
consubstancia negócio jurídico vulgar sujeito a distrato por mera 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=reconhecimento+de+filia%C3%A7%C3%A3o
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=a%C3%A7%C3%A3o+declarat%C3%B3ria+de+nulidade
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=a%C3%A7%C3%A3o+declarat%C3%B3ria+de+nulidade
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inexist%C3%AAncia+de+rela%C3%A7%C3%A3o+sang%C3%BC%C3%ADnea+entre+as+partes
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inexist%C3%AAncia+de+rela%C3%A7%C3%A3o+sang%C3%BC%C3%ADnea+entre+as+partes
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=irrelev%C3%A2ncia+diante+do+v%C3%ADnculo+s%C3%B3cio-afetivo
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=irrelev%C3%A2ncia+diante+do+v%C3%ADnculo+s%C3%B3cio-afetivo
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=recurso+conhecido+e+provido
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=recurso+conhecido+e+provido
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=direito+de+fam%C3%ADlia
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=a%C3%A7%C3%A3o+negat%C3%B3ria+de+paternidade
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=exame+de+dna
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=aus%C3%AAncia+de+v%C3%ADnculo+biol%C3%B3gico
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=paternidade+socioafetiva
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=reconhecimento
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=improced%C3%AAncia+do+pedido
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liberalidade, tampouco avença submetida a condição resolutiva 
consistente no término do relacionamento com a genitora. 
2. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e 
da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de 
paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da 
inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido 
constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas 
relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale 
dizer que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não 
pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas 
em aberto conflito com a paternidade socioafetiva. 
3. No caso, ficou claro que o autor reconheceu a paternidade do 
recorrido voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho 
biológico, e desse reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo 
que só cessou com o término da relação com a genitora da criança 
reconhecida. De tudo que consta nas decisões anteriormente 
proferidas, dessume-se que o autor, imbuído de propósito 
manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de 
nascimento, pretende negá-lo agora, por razões patrimoniais 
declaradas. 
4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 
1.604 do Código Civil, segundo o qual não se pode "vindicar 
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo 
provando-se erro ou falsidade do registro", do que efetivamente 
não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada pelo 
autor, por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne 
à origem genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio 
de estabelecer com o infante vínculos afetivos próprios do estado 
de filho, verdade social em si bastante à manutenção do registro 
de nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro. 
5. A manutenção do registro de nascimento não retira da criança o 
direito de buscar sua identidade biológica e de ter, em seus 
assentos civis, o nome do verdadeiro pai. É sempre possível o 
desfazimento da adoção à brasileira mesmo nos casos de vínculo 
socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da maioridade; 
assim como não decai seu direito de buscar a identidade biológica 
em qualquer caso, mesmo na hipótese de adoção regular. 
Precedentes. Socioafetividade. 
6. Recurso especial não provido. 

 

Desta forma, vê-se que a sociedade clamava por decisões em que as famílias 

pudessem ter o valor que é atribuído pelos seus membros de forma real, fática, não 

importando apenas para questões sanguíneas, visto que, em muitos casos são 

abandonados pela própria progenitura, encontrando assim, na família socioafetiva o 

abrigo, o amor e o respaldo que lhes faltavam. 

 

6.2 - Da Parentalidade Socioafetiva 

 Cabe salientar que, é condição que se apresenta de forma irrevogável, uma 

vez que, assumindo a paternidade socioafetiva, sua desconstituição acarretaria em 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028078/código-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128510890/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10622568/artigo-1604-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028078/código-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=precedentes
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danos não só materiais como e principalmente em danos de ordem psicológica visto 

que, o menor está em construção de personalidade e de caráter e o senso de 

pertencimento é elementar para sua identidade individual e familiar, além de por óbvio 

influir no direito alimentar e sucessório. 

 A doutrina já externa entendimento sobre a irretroatividade e irrenunciabilidade 

no rompimento de vinculo paternal alicerçada na socioafetividade, tal qual:  

 

APELAÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PAI REGISTRAL 
QUE REGISTROU MESMO SABENDO NÃO SER PAI 
BIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA PROVADA. 
Caso de pai registral que efetuou o registrado sabendo não ser o 
pai biológico, uma vez que quando passou a se relacionar com a 
genitora ela já estava grávida. Na hipótese, não há falar e nem 
cogitar em erro ou em algum tipo de vício na manifestação de 
vontade. Por outro lado, foi realizado laudo de avaliação social que 
concluiu expressamente pela existência de paternidade 
socioafetiva entre o apelante e o filho registral que, hoje em dia, já 
é até maior de idade. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível 
Nº 70061285912, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 25/09/2014) 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação 
Cível: AC 70061285912 RS 
 
 

A multiparentalidade é matéria discutida, porém, bem estabelecida no direito 

brasileiro visto que não há hierarquia entre o afeto e a biologia, quando da filiação, 

admitindo-se assim o reconhecimento de mais de um pai/mãe no âmbito jurídico, 

corroborando com o que se apresenta sem resistência no mundo dos fatos na 

verdade real, isto é, a dicotomia de convivência entre a paternidade biológica vs 

paternidade socioafetiva. 

 De acordo com o entendimento de Nelson Susumu Sheikicima, “...a afetividade 

é a principal razão do desenvolvimento psicológico....” (SHEIKICIMA) 

 A volatilidade do Direito, embora positivadas, traz discussões que se baseiam 

no mundo dos fatos para ser efetivados, sendo de responsabilidade dos magistrados 

e do Ministério Público, juntamente com todo o corpo judiciário, o preenchimento das 

lacunas que batem à sua porta, senão vejamos:  

 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
MATERNIDADE POST MORTEM. MULTIPARENTALIDADE. 
Sentença de improcedência. Insurgência. Preliminar de 
cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 357, § 6º e § 
7º do CPC. Mérito. Acolhimento. Filiação socioafetiva que constitui 

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=apela%C3%A7%C3%A3o
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=negat%C3%B3ria+de+paternidade
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pai+registral+que+registrou+mesmo+sabendo+n%C3%A3o+ser+pai+biol%C3%B3gico
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pai+registral+que+registrou+mesmo+sabendo+n%C3%A3o+ser+pai+biol%C3%B3gico
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pai+registral+que+registrou+mesmo+sabendo+n%C3%A3o+ser+pai+biol%C3%B3gico
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inexist%C3%AAncia+de+erro
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=paternidade+socioafetiva+provada
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=paternidade+socioafetiva+provada
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=negaram+provimento
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/142651478/apelacao-civel-ac-70061285912-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/142651478/apelacao-civel-ac-70061285912-rs
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=a%C3%A7%C3%A3o+de+reconhecimento+de+maternidade+post+mortem
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=a%C3%A7%C3%A3o+de+reconhecimento+de+maternidade+post+mortem
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=multiparentalidade
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=preliminar+de+cerceamento+de+defesa+afastada
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=preliminar+de+cerceamento+de+defesa+afastada
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893232/artigo-357-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893198/parágrafo-6-artigo-357-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893195/parágrafo-7-artigo-357-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893195/parágrafo-7-artigo-357-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=acolhimento
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modalidade de parentesco civil. Inteligência do art. 1.593 do CC. 
Princípio da afetividade jurídica que permite, conforme o 
entendimento do STJ, a coexistência de relações filiais ou a 
denominada multiplicidade parental. Reconhecimento que exige a 
necessidade de tratamento como se filho fosse e o conhecimento 
público dessa condição. Precedentes da Corte Superior. Hipótese 
dos autos em que a filiação socioafetiva está comprovada. Partes 
que tiveram relação materno-filial por 36 anos, após o falecimento 
da mãe biológica do autor e em decorrência da união estável 
mantida com seu pai. Elementos dos autos, tais como 
testemunhas, fotos e documentos, uníssonos no sentido de que as 
partes sempre se trataram como mãe e filho, de forma pública e 
notória, nutrindo afeto mútuo. Sentença reformada para 
reconhecer o vínculo de filiação socioafetiva entre as partes, 
determinando-se, em consequência, a inclusão do vínculo de 
filiação materna junto ao assento de nascimento do autor, sem 
prejuízo daqueles já registrados, bem assim as demais averbações 
pertinentes a este parentesco. Retificação do polo passivo para 
constar o espólio da falecida M.P. RECURSO PROVIDO, COM 
OBSERVAÇÃO." (v. 35216). Tribunal de Justiça de São Paulo 
TJ-SP - Apelação Cível: AC 1006090-70.2019.8.26.0477 SP 
1006090-70.2019.8.26.0477 
 

 

         Inquestionavelmente que a convivência gera a posse do estado de filho: 

vinculo de afinidade a afetividade, requisitos para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva tornou-se tão amplo este entendimento que mesmo havendo relação 

consanguínea, entre tios e sobrinhos por exemplo, existe a possibilidade de haver 

adoção, consequentemente a formação de uma família socioafetiva.  

 Entendemos sempre pelo viés do benefício da criança e de suas 

necessidades por ser parte venerável nas relações, com direitos garantidos na 

Constituição e no ECA, que essa relação lhe traz grandes benefícios, porém, 

traremos o outro lado da moeda, que não está previsto em lei, mas existe que são 

os pais, adotantes ou qualquer pessoa que assume esse papel, sabendo que lhe 

trará responsabilidades jurídicas que após a tutela ou guarda dessa criança essa 

será irrenunciável. 

 Do mesmo jeito que a criança terá seu amparo psicológico, emocional e 

estrutural garantidos, a presença e reconhecimento de forma inversa dessas 

relações complementará a existências desses indivíduos. Nas famílias 

socioafetivas, como temos casos de que o reconhecimento surgiu do próprio 

entendimento da criança ou da pessoa que recebeu o cuidado, essas relações 

transcendem a lei, por que essas relações existem e são solidas sem precisar de 

formaliza-las. Com essas palavras e tudo que já foi dito até agora, desde a vontade 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10623298/artigo-1593-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028078/código-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=precedentes+da+corte+superior
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até as relações construídas, os caminhos que a vida nos leva a percorrer, hoje é o 

afeto embasa essas relações. 
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6 CONCLUSÃO 

 

            Com tudo que estudamos no decorrer da construção dessa monografia, que 

teve por objetivo avaliar as mudanças com relação a representação da familia 

acerca da evolução da família, relatando como a religião imposta na sociedade era 

a determinante e como a família era baseada na figura do pai, sendo ele o chefe e 

comandante, exercendo sobre os filhos os seus direitos. Esta foi a norma 

constitutiva da família na idade antiga, média e contemporânea.  

            Após a Constituição de 1988, ocorreu um grande progresso, deixando de ter 

o pater como centro da família e passando a declarar a igualdade entre os cônjuges, 

companheiros e os filhos, demonstrando como nosso ordenamento jurídico veio 

progredindo, com a função de comparar e usar a análise bibliográfica a fim de 

levantar as análises que ajudem a compreender quais acontecimento da 

multiparentalidade nos seus arranjos familiares atuais, bem como a admissibilidade 

de seu reconhecimento no nosso ordenamento jurídico.  

           Diante de tantas mudanças no mundo e na sociedade afetando 

principalmente a família, começa-se a discutir desde o conceito de gênero, ou seja, 

a relação entre homens e mulheres, como estes se relacionam na sociedade até a 

família que escolhemos. Ao enfocar os novos arranjos familiares, é de suma 

importância ressaltar que não nos cabe analisar o que é "bom ou ruim" em relação à 

família nuclear e os novos arranjos familiares, mas sim ressaltar o atual, o real na 

vida familiar, onde indiferente da maneira que se organizar, os indivíduos são 

pertencentes a um grupo familiar e este lhe oferece laços afetivos, valores e 

funções. 

            É inegável que culturalmente e juridicamente, a justiça brasileira tenha, por 

muitos anos fechado os olhos para a realidade da população. Porém, 

desconhecendo talvez que grande parte da sociedade vivia nessas condições, a 

justiça precisou agir e em passos lentos evoluir no tocante ao reconhecimento das 

famílias. 

          Contudo, a rigidez conceitual de família gera nas pessoas um entendimento 

errado das novas formações familiares, neste momento falamos de famílias, mas 

qualquer que seja o objeto da discussão, só quem está inserido ou que está muito 

próximo ao objeto que entende ou pelo menos se desprende a tentar entender e 

assim flexibilizar-se a compreender, empatia não é o forte da humanidade. 
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          O posicionamento do clero em relação à família ainda prepondera perante a 

população, por muito tempo a fé foi norteadora da sociedade, hoje menos, mas não 

irrelevante, ainda existe quem segue os “ensinamentos” à risca. Porém, a exemplo 

dos homossexuais, historicamente sujeitos e sujeitados, acredito que um dos 

agentes que mais compõem as famílias, pagam impostos e são iguais aos 

componentes das famílias tradicionais, o que faz deles cidadãos com os mesmos 

direitos independentemente de qualquer diferença, sempre travaram lutas épicas 

para reconhecimento, exercício e criação de direitos. 

           Devem-se levar em consideração as vantagens de crianças órfãs que 

aguardam por pais adotivos ou o sentimento daquele(a) pai/mãe que foi deixado(a) 

por seu companheiro(a) e quer que seu filho tenha uma figura paterna/materna 

presente na vida, ou aquela relação que surge da junção de duas famílias e que 

existe entre todos eles o sentimento de unidade, de um familiar que vê entre os 

seus a necessidade de ser amparado e assim formar ou aumentar sua família, é a 

socioafetividade que alimenta essas relações familiares e o sentimento mútuos 

existente entre os membros que alicerçam essa formação. 

          Dito isso compreendemos que ainda há muito que progredir, deixar de lado o 

preconceito e encarar a realidade de frente reconhecendo o direito das famílias. 

Quando o assunto é família, não se pode levar em consideração o óbvio, somente o 

que está no papel, deve se ter o mínimo de coerência por se tratar de pessoas 

envolvidas por um laço de afeto, pois a família atual não precisa ter o mesmo 

sobrenome ou o mesmo sangue. 
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