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RESUMO 
 
A coparentalidade responsável vem se despontando como uma nova forma de 
filiação sem, contudo, advir de um relacionamento amoroso, mas sim, por meio de 
contrato escrito e minucioso entre as partes interessadas. Assim, O presente 
trabalho de pesquisa, utilizando-se do método dedutivo e da pesquisa qualitativa e 
descritiva, através do levantamento bibliográfico e da coleta e análise de dados, tem 
por objetivo investigar se por esse novo método de filiação cria-se um novo modelo 
de entidade familiar, arguindo-se, consequentemente, todos os possíveis problemas 
decorrentes, tais como o exercício do poder familiar, a guarda, reconhecimento 
estatal, o registro de nascimento, alimentos, entre outros. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O trabalho visa mostrar a coparentalidade responsável que se estabelece 

quando dois adultos, sem a constituição de nenhum laço amoroso ou conjugal, 

resolvem ter um filho, compartilhando entre si as obrigações e responsabilidades 

impostas com a sua criação. Geralmente os que desejam esse método encontram 

dificuldades para gestar, ou por sua orientação sexual, sendo até mesmo casos em 

que a mulher atinge uma idade não mais considerada apta a engravidar.  

 
OBJETIVOS 

 
Assim, o projeto de pesquisa tem por objetivo investigar se por esse novo 

método de procriação cria-se um novo modelo de entidade familiar, mesmo sem 

relação de afetividade entre o casal e as responsabilidades na criação e educação 

do filho em comum, no tocante ao exercício da guarda, da pensão alimentícia, enfim, 

no exercício do poder familiar. A pesquisa visa, ainda, analisar os benefícios ao filho, 

tendo como fundamento o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

e da proteção integral versus a liberdade dos que procuram esse novo modelo para 

a satisfação de uma necessidade de procriar.  

 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa é classificada como qualitativa e descritiva, utilizando-se dos 

procedimentos técnicos de pesquisa como: a pesquisa bibliográfica, cujo 

fundamento tem como os princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio do 

livre planejamento familiar, investigar-se-á o que leva esses adultos a procurar essa 

nova forma de procriação para realizarem o desejo de paternal ou maternal); e 

pesquisa de campo, que será realiza em redes sociais da internet, onde se 



observará o perfil dos adeptos, através da aplicação de um questionário de modo a 

investigar o porquê da escolha desse método de procriação. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 
CAPÍTULO 1: A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA ATRAVÉS DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
  
1.1 O Código Civil de 1916 e sua visão sobre a família 
 

O Direito de Família passou por várias modificações ao longo de sua 

evolução legislativa, fundamentadas e consolidadas hoje na Constituição Federal. 

 
1.2 A evolução da família: da Constituição Federal de 1988 até o Código Civil 
de 2002 
 

Com o advento da Constituição de 1988 houve um grande avanço para o 

Direito de Família, resultando no conceito atual de família, entendida como uma 

pluralidade familiar. 

 
1.2 Os Princípios Constitucionais como base da pluralidade familiar: um novo 

“olhar” para o direito das famílias    
 

Os princípios foram e são a base para todo esse avanço ocorrer, tais como o 

princípio da dignidade humana, da afetividade, do livre planejamento familiar, o da 

igualdade, premissa fundamental a embasar o tema objeto da presente pesquisa, 

pois a partir da aplicação deles tem-se a base para o reconhecimento da 

coparentalidade responsável como nova forma de procriação e, consequentemente, 

se forma ou não um novo modelo familiar. 

 
CAPÍTULO 2: COPARENTALIDADE RESPONSÁVEL: novo modelo familiar ou 
nova forma de procriação?  
 
2.1 Coparentalidade: por que não um modelo tradicional de família? 
  

Variadas podem ser as justificativas para quem escolhe a coparentalidade, 

seja por motivos biológicos ou livre escolha. Através da aplicação de um 

questionário, utilizando o ambiente da internet, buscar-se-á as respostas para o 

questionamento. 

2.1.1 Natureza jurídica do contrato de obrigações inerentes ao pai(s) e/ou 
mãe/s 



 
Na forma de um contrato bilateral, tendo ambas as partes direitos e 

obrigações recíprocas, na medida de seus interesses, analisando a situação real dos 

fatos.  

 
2.2 Os efeitos jurídicos da coparentalidade responsável no exercício do poder 
familiar 
 

Os efeitos jurídicos serão como para qualquer outro casal, se adequando à 

realidade inerente aos pais adeptos a coparentalidade.  

 
2.3 O melhor interesse do filho versus o livre planejamento familiar na busca 
da coparentalidade: surge um novo modelo de família? 
 

O melhor interesse da criança sempre será mantido, pois os pais por desejo e 

busca de sua satisfação familiar atenderá tais premissas defendidas em lei, em favor 

a criança, caso não obedecida, deverá ser responsabilizado.  

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Em uma preliminar análise, vislumbra-se que não cria um novo modelo 

familiar, mas sim um vínculo jurídico advindo do contrato de parceria entre as partes, 

constituindo um negócio jurídico na orbita do Direito de Família, porém, tendo o 

nascituro todos os seus direitos resguardados e garantidos desde a concepção, 

propiciando, assim, aos pais a satisfação do direito à procriação, sendo o Estado 

não legitimado a negá-lo. O presente projeto de pesquisa, em fase de 

desenvolvimento, tem o objetivo de ser desenvolvido em artigo científico para 

publicação oportuna, como conclusão do PIBIC 2017/2018.  
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