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RESUMO

A presente pesquisa pretende analisar a multiparentalidade e o princípio da isonomia em face da prestação de alimentos entre o pai biológico e o 
socioafetivo. A multiparentalidade se dá quando baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e da afetividade as pessoas podem ter 
garantia de vínculos registrais e afetivos ao mesmo tempo. O Direito contemporâneo passa a acolher a afetividade dando tratamento jurídico 
humano a famílias plurais. Justifica-se o estudo deste tema devido as recentes decisões dos Tribunais brasileiros sobre o assunto. Neste sentido, 
em setembro de 2016 o Supremo Tribunal Federal, na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário nº  898.060 e da Repercussão Geral 622 
aprovou tese revolucionária onde a paternidade sociafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 
concomitante, baseada na origem biológica. Vale ressaltar que, em novembro de 2017 o Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a 
parentalidade sociafetiva por meio do Provimento nº 63 estabelecendo normas cartorais para o procedimento do reconhecimento da 
sociafetividade.  A problemática desta pesquisa se dá com a análise do princípio da isonomia, que é aplicado em caso de alimentos, tendo em 
vista que a presença de dois pais na certidão de nascimento da criança gera efeitos jurídicos similares para ambos.  Sendo assim, indaga-se como 
serão pleiteados estes alimentos em face dos alimentantes, sobretudo no que concerne a proporcionalidade da demanda. O objetivo geral deste 
estudo se concentra nos efeitos patrimoniais que o registro multiparental causará para as pessoas envolvidas, sobretudo ao reconhecer a 
presença de paternidade afetiva e biológica de forma concomitante. A metodologia utilizada é de caráter analítico descritivo utilizando-se de 
decisões jurisprudenciais, doutrina e periódicos. Os alimentos são aqueles necessários a subsistência da pessoa e o desenvolvimento da 
personalidade do menor e está sob a égide do princípio constitucional da solidariedade , elencado no  artigo 229 da Constituição Federal de 
1988. . O dever alimentar gerado pelo reconhecimento da multiparentalidade tem caráter isonômico e reciproco entre pais e filhos, assim se 
houver demanda a prestação de alimentos, esta deve ser pleiteada a ambos os pais, restando apenas estabelecer a proporcionalidade do valor a 
solicitar. Conclui-se portanto, que mesmo sendo assunto relevante para a seara jurídica, caberá a sociedade e a jurisprudência estabelecer 
parâmetros com segurança jurídica acerca deste estudo. Insta ressaltar que a presente pesquisa não pretende esgotar o tema, mas sim ampliar o 
debate. A legitimação jurídica de um fato gerado pelo afeto e pela convivência devem ser levados em consideração ao melhor interesse do 
menor.
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