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INTRODUÇÃO 

 

 A proposta da presente pesquisa é tratar da importância da dignidade da 

pessoa humana na paternidade socioafetiva, tão difundida no cenário jurídico. 

Embora não esteja expressamente prevista na legislação brasileira, não pode ser 

desconsiderada sua existência dentro da sociedade. 

 Hoje, não se pode mais argumentar a paternidade apenas em vínculos 

biológicos e jurídicos, já que a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a 

paternidade socioafetiva, desde que presentes os elementos do estado de posse de 

filho e o afeto construído durante a convivência familiar, revelando a verdadeira 

relação paterno-filial e propiciando uma vida digna do filho no seio familiar.  

 No primeiro capítulo será apresentado o conceito e a evolução da família, à 

luz da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, demonstrando que a 

família moderna perdeu a visão individualista, passando a priorizar o afeto entre 

seus membros, com a proteção dos princípios constitucionais do direito de família 

que indicam suas finalidades como a igualdade de filiação, a igualdade entre os 

cônjuges e companheiros, o melhor interesse da criança e do adolescente, da  

solidariedade e da afetividade e a função social da família apresentada por meio dos 

princípios constitucionais. 

No segundo capítulo será tratada a filiação com sucinta exposição histórica, 

mediante comparações da sua aplicação nos Códigos Civis de 1916 e 2002.  

Em seguida, passa-se a discorrer sobre a paternidade, tecendo 

considerações gerais a respeito das suas definições, bem como considerações 

gerais da paternidade biológica, advinda pela consanguinidade, gerado pelo método 

natural ou artificial;  a pater is est, que significa “pai é aquele que demonstra 

legítimas núpcias”, nos termos do artigo 1.597 do atual Código Civil; a paternidade 

registral, oriunda do registro de nascimento e a paternidade socioafetiva, pautada no 

afeto e nos elementos caracterizadores da paternidade socioafetiva (nome, trato e 

fama). E o poder familiar na paternidade socioafetiva. 

 Nessa parte será demonstrado que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais 

brasileiros vêm reconhecendo a paternidade socioafetiva, desde que presentes o 

afeto construído durante a convivência familiar e os elementos de posse de filho 

afetivo, nos termos do artigo 1.605, inciso II do atual Código Civil, que dispõe que, 
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na falta ou defeito, do termo de nascimento, “poderá provar-se filiação por qualquer 

modo admissível em direito”, ou seja, por meio do estado de filho afetivo.  

E mais, caracterizado o vínculo afetivo, tem-se o surgimento da existência do 

parentesco entre os pais e o filho, sendo certo que o parentesco civil será tido como 

de outra “origem”, fundamentado no artigo 1.593 do vigente Código Civil, que 

dispõe: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulta de consanguinidade ou 

outra origem”.  

 Enfim, no terceiro e último capítulo será analisado o princípio da dignidade da 

pessoa humana na paternidade socioafetiva, pois a finalidade da dignidade humana 

é evitar tratamento de forma indigna a toda e qualquer pessoa humana, 

especialmente na paternidade socioafetiva, além de visar a proteção da família e da 

filiação, garantindo ao filho seu pleno desenvolvimento e uma condição digna na 

família e perante a sociedade.  

A dignidade da pessoa humana entrelaça-se com os princípios da igualdade 

de filiação, solidariedade, paternidade responsável, afetividade, e o melhor interesse 

da criança e do adolescente a fim de evitar conflito entre as paternidades biológica e 

afetiva, visando à proteção integral da criança e do adolescente para não só lhe 

proporcionar sua segurança e bem-estar, também como seu pleno desenvolvimento 

pessoal e social. 

A escolha do presente tema se justifica na contribuição pelo reconhecimento 

da paternidade socioafetiva no ordenamento jurídico brasileiro, tão difundida no 

cenário jurídico, por falta de regulamentação expressa na lei.  

Assim, imperioso é que o Poder Judiciário continue a fazer seu papel de 

conferir efetividade à paternidade socioafetiva, como sendo uma verdadeira base da 

relação paterno/materno-filial, pautada no afeto, amor, convivência e respeito, não 

podendo deixar de ser tutelada judicialmente. 

Por fim, o procedimento metodológico adotado consistiu na aplicação dos 

métodos dedutivo, histórico e crítico/analítico, bem como a utilização de doutrinas, 

jurisprudência, legislações brasileiras, artigos jurídicos em revista e sites específicos 

na internet.  
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1 FAMÍLIA 

 

1.1. Conceito e Evolução da Família 

 

  A conceituação de família oferece de plano, um paradoxo para sua 

compreensão, uma vez que variável no tempo e espaço, em razão da influência do 

poder político, econômico, religioso e social de cada época. 

  Primitivamente, o homem encontrava-se subordinado a natureza, tendo único 

objetivo à sobrevivência. 

  Friedrich Engels ao narrar a origem da família, refere-se aos estágios 

evolutivos, como o do selvagem, o da barbárie e o da civilização: 

[...] há três formas principais de matrimônio, que correspondem 
aproximadamente aos três estágios fundamentais da evolução 
humana. Ao estado selvagem corresponde o matrimônio por 
grupos; a barbárie, o matrimônio sindiásmico; e à civilização 
corresponde a monogamia com seus complementos: o 
adultério e a prostituição. Entre o matrimônio sindiásmico e a 
monogamia se intercalam, na fase superior da barbárie, a 

sujeição aos homens das mulheres e a poligamia1. 
 

   Assim, Friedrich Engels, repisa que no estado primitivo das civilizações o 

grupo familiar não se assentava em relações individuais e religiosas. As relações 

sexuais ocorriam entre todos os membros que integravam a tribo. Em razão disso, 

decorria que sempre a mãe era conhecida, mas se desconhecia o pai, o que permite 

afirmar que a família teve, no início, um caráter matriarcal, porque a criança sempre 

ficava junto à mãe, que a alimentava e a educava2. 

  Não havia um relacionamento afetivo profundo entre um homem e uma 

mulher. Na época primitiva imperava no seio da tribo as relações sexuais com o 

comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos 

os homens e cada homem a todas as mulheres, não existindo restrições para o 

sexo, as quais foram impostas mais tarde pelo costume3. 

  Belmiro Pedro Welter ressalta duas teorias importantes sobre a configuração 

da entidade familiar na época primitiva. Ele afirma:  

                                                 
1 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.  15. ed. Trad. por 
Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.31. 
2 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.  15. ed. Trad. por 
Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.31-38. 
3 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.  15. ed. Trad. por 

Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.31-38. 
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Duas teorias são invocadas: a primeira, a matriarcal, asseverando 
que a família é originária de um estágio inicial de promiscuidade 
sexual, em que todas as mulheres e homens pertenciam uns aos 
outros; a segunda, a teoria patriarcal, que nega essa promiscuidade 
sexual, aduzindo que o pai sempre foi o centro organizacional da 
família4. 
 

  Por conseguinte, na família romana não era considerado o sentimento de 

afeto, pois ela sofria influência religiosa, mais precisamente da Igreja Católica 

Apostólica Romana, sendo as pessoas unidas pelo culto doméstico, que selavam e 

abençoavam a união familiar, para considerar o modelo da “sagrada família”  5. 

  Para Fustel de Coulanges o agrupamento familiar, naquela época, 

desconsiderava qualquer manifestação de sentimento de afeto para a constituição d 

a família. Assim, afirma: 

[...] o arcabouço da família não era tampouco o afeto natural, 
visto que os direitos grego e romano não tomavam na menor 
conta esse sentimento. Poderia ele existir no íntimo dos 
corações, mas para o direito não representava nada [...]. Nem 

o nascimento nem o afeto foram alicerces da família romana6. 
 

  A família romana era mais uma “associação religiosa do que uma associação 

natural” 7, visto que acreditava que a religião unia as pessoas, como afirma Fustel de 

Coulanges:  

[...] que o princípio da família não encontramos tampouco afeto 
natural [...]. O direito grego e o direito romano não levavam em 
consideração esse sentimento. O pai podia amar muito sua 
filha, mas não podia legar-lhes os seus bens. O efeito do 
casamento consistia da união de dois seres no mesmo culto 
doméstico fazendo deles nascer um terceiro apto a perpetuar 

este culto8. 
 

  As regras romanas fizeram da família uma forma de procriação, visando a 

continuidade humana para se garantir o culto religioso. 

 Já a família monogâmica, é baseada no predomínio dos homens. Sua 

finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível, e isso 

                                                 
4 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.32. 
5 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Trad. por Jean Melville. São Paulo: Martins 

Claret, 2003, p.36. 
6 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Trad. por Jean Melville. São Paulo: Martins 
Claret, 2003, p.45. 
7 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Trad. por Jean Melville. São Paulo: Martins 
Claret, 2003, p.29. 
8 COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Trad. por Jean Melville. São Paulo: Martins 

Claret, 2003, p.36. 
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era exigido para que os filhos na qualidade de herdeiros diretos entrassem na posse 

dos bens do pai9. 

  Segundo relatos históricos a organização atual da família é de inspiração 

monogâmica, pois a família ocidental viveu largo período sob a forma patriarcal e 

patrimonial10. 

No direito romano a família era organizada sob o princípio da autoridade. O 

pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de morte ius vitae ac necis. 

Podia, desse modo, vendê-los, impor-lhes castigos e penas corporais e até mesmo 

tirar-lhes a vida. A mulher era totalmente subordinada à autoridade marital e podia 

ser repudiada por ato unilateral do marido11. Este também é o ensinamento de Caio 

Mário da Silva Pereira12. 

Antonio Filardi Luiz entende que a família romana é o conjunto de pessoas 

colocadas sob o poder do pater que no caso, não tem significado atual de pai, mas 

de chefe. A família romana é de base patriarcal, girando em torno do pater familias 

ao qual subordinavam todos os descendentes, indefinidamente, até sua morte, o que 

difere em muito da família atual que tem origem no casamento13. Contudo, a família 

moderna não tem origem somente no casamento como também na união estável e 

na família homoafetiva. 

 Nota-se que a família romana era então, simultaneamente, uma unidade 

econômica, religiosa, política e jurisdicional. O ascendente comum vivo e mais velho 

era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Ele comandava o culto dos 

deuses domésticos e distribuía justiça, bem como inicialmente o patrimônio familiar 

era administrado pelo pater14.  

O Estado até a época clássica, não interferia senão esporadicamente na 

família e a sua jurisdição era paralela à jurisdição doméstica. Somente numa fase 

                                                 
9 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.  15. ed. Trad. por 

Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.66. 
10  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.3. 
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9.  ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.  
12 “O pater era ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz comandava, oficiava o culto dos 
deuses domésticos penate e distribuía justiça. Exercia sobre os filhos o direito de vida e de morte ius 
vitae ac necis, podia impor-lhes pena corporal, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco filiae, totalmente 

subordinada a autoridade marital in manu mariti, nunca adquirindo autonomia, pois que passava da 
condição de filha à de esposa, sem alteração na sua capacidade; não tinha direitos próprios, era 
atingida por capitis deminutio perpétua que se justificava  propter sexus infirmitatem et ignorantiam 

rerum forensium. Podia ser repudiada por ato unilateral do marido. PEREIRA, Caio Mario da Silva. 

Instituições de Direito Civil. 20. ed. atual. por Tânia Pereira da Silva, Rio de Janeiro: Forense, 2012, 
p.31. 
13 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 64.  
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.  
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mais evoluída do direito romano surgiram patrimônios individuais, como os pecúlios, 

administrados por pessoas que estavam sob a autoridade do pater15. 

A família dos romanos dividia-se basicamente em sui juris que significa direito 

próprio e alieni juris, que significa direito alheio, tanto que para que a pessoa alieni 

júris, saísse de sua família era necessário o consentimento do pater familias pela 

emancipação ou pela extinção do manus maritalis (poder marital)16.  

 Sui juris era unicamente o pater que exercia por si mesmo seu direito, 

representando os demais integrantes da família. 

 A mulher, embora pudesse ser sui juris, era, então a mater famílias. Estando 

sob o poder do pater, não podia ser jamais titular do pátrio poder (patria potestas) e, 

consequentemente não se transmitia sua família17. 

  No entanto, morrendo o pater familias, aqueles que estavam imediatamente 

sob o seu poder tornavam-se sui juris e os homens se tornavam patres, formando 

novas famílias18. 

  As justas núpcias (casamento) podiam ser cum manu ou sine manu. No 

casamento cum manu (com mão, com solenidade), a mulher saia da família do pater 

para ingressar na família do marido, levando consigo todos os seus bens. Ela caía 

sob a manus do marido, libertando-se da patria potesta de seu pai. No casamento 

sine manu (sem mão, sem solenidade), o marido simplesmente carregava a mulher 

e a colocava dentro de casa, não entrando ela na família dele, continuando pois, sob 

o pátrio poder do pai19.  

   A partir do século IV, com o imperador Constantino, instala-se no direito 

romano a concepção cristã da família, na qual predominam as preocupações de 

ordem moral, sob inspiração de espírito de caridade20. Constantino em 319 d. C., 

pune com as penas do parricidium o pai que mata o filho que não seja recém- 

nascido. Em 374 d. C, o infanticídio é reprimido como se fosse homicídio21. 

 Além do pecúlio castrense, adquirido pelo filho no exercício de profissão 

militar, pertencente ao filho durante sua vida, mas se este falecer sem deixar 

                                                 
15 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.  
16 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 249.  
17 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65.  
18 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65  
19 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 67.  
20 PEREIRA, Cáio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20.  ed. atual. por Tânia Pereira da 
Silva, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.31. 
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31.  
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testamento a alguém, passaram a integrar o patrimônio dos filii familias 

(descendentes nascidos do casamento do pater) 22. 

   O peculium quasi castrense, ou seja, surgiram a partir de 326 d. C, os bens 

por adquiridos no exercício de cargo na Corte; depois 422 d.C, abarcando os bens 

decorrentes da advocacia, depois 472 d.C, englobando os bens provenientes de 

qualquer cargo público ou eclesiástico, além dos bens adventícios, que resultavam 

da sucessão materna, também passaram a pertencer aos filii familias23.  

  Nesse período ainda admiti-se que a filha poderia obrigar-se por contrato, o 

que era conseqüência do fato de no direito pós-clássico, ter desaparecido a 

incapacidade relativa das mulheres púberes24.  

  No direito justinianeu ocorreram evoluções. O parentesco agnatício (parente 

de sangue), vai sendo substituído pelo cognatício (parente não de sangue). Foi 

abolida o parentesco agnatício, ou seja, aquelas pessoas que estariam sujeitas à 

potestas de um pater famílias comum se ele fosse vivo25, repousando a agnação na 

identidade de potestas ou poder do chefe de família, sendo em conseqüência todos 

os que se achavam sob a patria potestas de um mesmo pater26. 

  Ainda nesse período foi firmando o princípio de que aquilo que filho e filha 

adquiriam o faziam para si, passando eles a administrar os pecúlios castrenses ou 

vencimentos militares27. 

  O poder absoluto do pater famílias é praticamente atenuado com o tempo, 

sendo que a partir da Lei das XII Tábuas, já se proibia o pater de matar seus filhos. 

Ele, porém, podia rejeitar os recém-nascidos e abandoná-los e vender os filhos 

como escravos fora de Roma28.  

  O pater podia também exercer a manus sobre a nora, determinar o 

casamento dos filhos com quem bem entendesse, obrigá-los ao divórcio e dá-los in 

mancipio, ou seja, vendê-los a outra família. A Lei das XII Tábuas não regulava a 

emancipação, mas fornecia documentos básicos para o desenvolvimento do 

                                                 
22 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 253.  
23 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 253.  
24 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 253.  
25 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65.  
26 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 243-253.  
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31. 
28 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65-71. 
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instituto, estabelecendo ficar livre o filius após três mancipações, isto é, vendido pelo 

pai29. 

  Durante a Idade Média as relações de família foram regidas exclusivamente 

pelo direito canônico, sendo o casamento religioso o único conhecido. Embora as 

normas romanas continuassem a exercer bastante influência no tocante ao pátrio 

poder e às relações patrimoniais entre os cônjuges, observava-se também a 

crescente importância de diversas regras de origem germânica30.   

  Na sua evolução pós-romana, a família recebeu a contribuição do direito 

germânico, recolhendo dele, sobretudo, a espiritualidade cristã, reduzindo-se o 

grupo familiar aos pais e filhos, e assumindo o cunho sacramental31. 

   A família sempre foi considerada como a célula básica da religião, pois 

desaparecida a família pagã, a cristã guardou esse caráter de unidade de culto, que 

na verdade nunca desapareceu por completo, apesar do casamento ser tratado na 

história mais recente apenas sob o prisma jurídico e não mais ligado à religião oficial 

do Estado32.  

  Com o tempo o patriarcalismo ocidental vê abaladas as suas estruturas, 

principalmente após as revoluções modernas como ocorreu a partir da Revolução 

Industrial. O quadro familiar patriarcal não prosperou, pois havia necessidade de 

mão de obra, principalmente nas atividades terciárias, o que levou a mulher a 

ingressar no mercado de trabalho, deixando o homem de ser a única fonte de renda 

da família 33. 

  A família migrou para as cidades e passou a conviver em espaços menores, 

levando a aproximação dos seus membros, o que faz surgir um novo modelo de 

família sem predomínio patriarcal 34. 

  A família brasileira além da influência do direito romano, sofreu influência do  

direito canônico, como consequência principalmente da colonização lusa, bem como 

das Ordenações Filipinas que foram sua principal fonte e traziam a forte influência 

do aludido direito, que atingiu o direito pátrio, hoje denominado poder familiar35. 

                                                 
29 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de Direito Romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 65-71. 
30 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. Família, 

Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 16. 
31 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20.  ed. atual. por Tânia Pereira da 
Silva, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.32. 
32 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.5. 
33  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família . 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.3. 
34  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família . 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.3. 
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.32 
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  O Código Civil de 1916 regulava a família patriarcal sustentada pela suposta 

hegemonia de poder do pai, na hierarquização das funções, na desigualdade de 

direitos entre marido e mulher, na discriminação dos filhos, na desconsideração das 

entidades e no predomínio dos interesses patrimoniais em detrimento do aspecto 

afetivo36. 

  Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 

houve a quebra do patriarcalismo, já que não reside mais no ordenamento jurídico 

vigente qualquer desigualdade entre os filhos e os direitos e deveres dos cônjuges e 

companheiros nas relações pessoais, nas patrimoniais e no exercício da sociedade 

conjugal e patrimonial37. 

  Em função das grandes transformações históricas, culturais e sociais, o direito 

de família passou a seguir rumos próprios, com as adaptações à nossa realidade, 

perdendo aquele caráter rígido38. 

  Enfim na família moderna predominam as características fundadas na 

solidariedade e na cooperação, eis que se valoriza o sentimento, que por sua vez se 

traduz no afeto, como elemento propulsor da atual relação familiar.  

 

1.2 A família na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002 

 

  O Código Civil e a leis posteriores que vigoraram no século passado, 

regulavam a família constituída unicamente pelo casamento, de modelo patriarcal, e 

hierarquizada. A esposa era submissa ao marido e havia a distinção legal de filiação 

legitima e ilegítima39. 

O Estatuto da Mulher Casada disciplinado na Lei nº 4.121/62, trouxe 

inovações importantes a respeito da igualdade dos cônjuges, conforme preleciona 

Maria Helena Diniz: 

[...] a) outorgava à mulher a condição de colaboradora do marido, 
que ainda mantinha a chefia na direção material e moral da família, 
tendo em vista o interesse comum do casal e dos filhos; b) 
estabelecia o exercício conjunto com o pátrio poder; c) conferia à 
mulher o direito de colaborar na administração do patrimônio comum; 
d) autorizava a mulher exercer profissão que quisesse; e) dava à 

                                                 
36 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.180. 
37 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.36. 
38 RIZZARDO, Arnaldo. Dos Princípios Constitucionais. 2. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 175. 
39  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família . 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.13. 
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mulher que exercesse profissão fora do lar autônoma econômica e 
franqueava-lhe constituir um patrimônio reservado, livremente 
administrado por ela, permitindo-lhe dispor, como bem entendesse, 
do produto de seu trabalho, podendo até defender a sua parte, no 
acervo comum, contra credores do marido; f) permitia que a mulher 
escolhesse o domicilio conjugal de acordo com o marido; g) 
determinava que a mulher não necessitava da autorização marital 
para praticar atos que o marido sem a sua outorga pudesse realizar; 
h) dispunha que a mulher, qualquer que fosse o regime de bens, 
concorria para o sustento da família; i) prescrevia que a mulher podia 

administrar os bens dos filhos, se assim fosse liberado pelo casal40. 
 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a proteção da família no nosso 

ordenamento jurídico, bem como, a igualdade entre os filhos e os direitos e deveres 

dos cônjuges e companheiros, gerando efeitos devastadores numa ordem jurídica, 

do direito de família, que se pretendia pacificada pela tradição, pela ordem natural 

dos fatos e pela influência do direito canônico41.  

   A proteção da família foi consagrada no artigo 226, caput, da Constituição 

Federal de 1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, 

compreendendo tanto a família fundada no casamento, como pela união estável, nos 

termos do artigo 226, parágrafo 3º, e pela comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes (família monoparental), nos termos do artigo 226, 

parágrafo 4º42, além de permitir a interpretação extensiva de modo a incluir as 

demais entidades implícitas43.    

  A igualdade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, conforme dispõe o artigo 226, 

parágrafo 5°, do texto constitucional. Assim, a mulher passa a exercer seu papel na 

sociedade, deixando de existir a família organizada apenas sobre a base patriarcal 

em que o homem era o chefe da sociedade conjugal.  

  O parágrafo 6° do mesmo artigo de lei, regula a forma de dissolução do 

casamento, pelo divórcio, podendo-se assim constituir nova família, novo 

matrimônio, quem assim o desejar, preenchendo as exigências legais, não sendo 

necessário existir o prazo e a culpa para a dissolução do casamento, conforme 

redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010. 

                                                 
40 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. vol. 5. 25. ed. São 
Paulo: 2010, p. 20-21. 
41 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais. 2.  ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, p.7. 
42  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 36. 
43  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.33. 
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Outro avanço na Constituição Federal de 1988 foi o planejamento familiar 

previsto no artigo 226, parágrafo 7º, fundando-se nos princípios da dignidade 

humana e da paternidade responsável, proclamando competir ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, cabendo ao casal 

a decisão de ter filhos. 

Ainda, outro avanço foi a assistência direta à família pelo Estado, previsto no 

artigo 226, parágrafo 8º, a fim do Estado criar mecanismos para coibir a violência e 

miséria no âmbito das relações familiares44. 

  Quando a Constituição expande a proteção do Estado à família, segundo 

Paulo Luiz Netto Lôbo, alguns aspectos merecem ser destacados:  

a) A proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem 
restrições; b) a família, entendida como entidade, assume claramente 
a posição de sujeito de direitos e obrigações; c) os interesses das 
pessoas humanas, integrantes da família, recebem primazia sobre os 
interesses patrimonializantes; d) a natureza socioafetiva da filiação 
torna-se gênero, abrangente das espécies biológica e não biológica; 
e) consuma-se a igualdade de gêneros e entre os filhos; f) reafirma-
se liberdade de constituir a, manter e extinguir entidade familiar e 
liberdade de planejamento familiar, sem imposição estatal e g) a 
família configura-se no espaço de realização pessoal e da dignidade 

humana de seus membros45. 
 

  Há de ressaltar-se também a proteção integral da criança e do adolescente. 

Prevista no caput do artigo 227, da Constituição descreve o dever da família, da 

sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, 

saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, 

convivência familiar, e, além disto, colocando-os a salvo de toda discriminação, 

violência e crueldade. 

  A convivência familiar prevista no caput do artigo 227 do texto Constitucional 

é um direito é um dever fundamental de intensa reciprocidade, não só para pais e 

filhos, mas para todos os membros da família. Trata-se de uma verdadeira 

integração em um ambiente familiar e solidário.  

  Nesse sentido ensina Paulo Luiz Netto Lôbo: 

A convivência familiar é o direito e dever de contato de cada pessoa 
com seu grupo familiar. É direito porque pode ser exercido contra 
quem obsta, seja o Estado, o grupo familiar, o grupo social, ou 
cônjuge, ou companheiro, ou filho, ou parente, este legalmente 

                                                 
44 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 33. 
45 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias Contemporâneas e as Dimensões da Responsabilidade. In: 

Revista Brasileira de Direito de Família , Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, n.12, out./nov.2009, p.13. 
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obrigado a cumpri-lo, além da família como um todo, ou ainda, a 
sociedade e o Estado. É dever de prestação de fazer ou de 
obrigação de fazer, configurando responsabilidade em sentido 

positivo46.  
 

  A convivência familiar também está prevista no artigo 1.513 do Código Civil 

de 2002 quanto a não interferência na vida instituída em família, e no artigo 19 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo que deve ser assegurada a 

criança e ao adolescente à convivência familiar e comunitária47. 

  Para Rodrigo da Cunha Pereira a Constituição de 1988 absorveu essa 

transformação e adotou uma nova ordem de valores, privilegiando a dignidade da 

pessoa humana, realizando verdadeira revolução no Direito de Família, a partir de 

três eixos básicos: 

O primeiro eixo o artigo 226 da Carta Magna afirma que ‘a entidade 
familiar é plural e não mais singular, tendo várias formas de 
constituição’. O segundo eixo transformador ‘encontra-se no 
parágrafo 6º do artigo 227’. É a alteração do sistema de filiação, de 
sorte a proibir designações discriminatórias decorrentes do fato de 
ter a concepção ocorrido dentro ou fora do casamento. A terceira 
grande revolução situa-se ‘nos artigos 5º, inciso I, e 226, §5º’ ao 
consagrar o princípio da igualdade entre homens e mulheres, 

derrogou mais de uma centena de artigos do Código Civil de 191648. 

 

  Heloisa Helena Barboza esclarece: 

A Constituição da Republica de 1988 promoveu profundas alterações 
no Direito de Família, não só para harmonizá-lo com os valores ali 
consagrados, como também para concluir e sedimentar o processo 
de recepção da realidade social pelo ordenamento.  As diretrizes 
jurídicas que regem as relações familiares foram constitucionalmente 
estabelecidas, dentre as quais se destacam os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade49. 

 

  O advento da Constituição Federal de 1988 e todas as mudanças sociais 

levaram à aprovação do Código Civil de 2002.  

                                                 
46 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias Contemporâneas e as Dimensões da Responsabilidade. In: 
Revista Brasileira de Direito de Família , Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, n.12, out./nov.2009, p.13.  
47 BARBOSA, Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de 
Direito de Família , Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, n.09, abr./mai.2009 p.01. 
48 PEREIRA, Rodrigo da Cunha; DIAS, Maria Berenice. Direito de família e o novo Código Civi l. 
Belo Horizonte: Del Rey/IBDFAM, 2011, Prefácio. 
49 BARBOSA, Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de 

Direito de Família , Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, nº 09, abr./mai.2009, p. 25. 
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  O Código Civil de 2002 regulamentou o direito de família no livro IV, tendo 

destinado o título I para reger o direito pessoal, o título II para reger o direito 

patrimonial e no título III para reger a união estável.  

  Carlos Roberto Gonçalves, menciona os temas relevantes no direito de 

família, destacando:  

O novo diploma amplia, ainda, o conceito de família, com a 
regulamentação da união estável como entidade familiar; revê os 
preceitos pertinentes à contestação, pelo marido, da legitimidade do 
filho nascido de sua mulher, ajustando-se à jurisprudência 
dominante; reafirma a igualdade entre os filhos em direitos e 
qualificações, como consignado na Constituição Federal; atenua o 
princípio da imutabilidade do regime de bens no casamento; limitado 
parentesco, na linha colateral, até o quarto grau, por ser este o limite 
estabelecido para o direito sucessório; introduz novo regime de bens, 
em substituição ao regime dotal, denominado regime de participação 
final nos aquestos; confere nova disciplina à matéria de invalidade do 
casamento, que corresponde melhor à natureza das coisas; introduz 
nova disciplina do instituto da adoção, compreendendo tanto a de 
crianças e adolescentes como a de maiores, exigindo procedimento 
judicial em ambos os casos; regula a dissolução da sociedade 
conjugal, revogando tacitamente as normas de caráter material da 
Lei do Divórcio, mantidas, porém, as procedimentais; disciplina a 
prestação de alimentos segundo nova visão, abandonando o rígido 
critério da mera garantia dos meios de subsistência; mantém a 
instituição do bem de família e procede a uma revisão nas normas 
concernentes à tutela e à curatela, acrescentando a hipótese de 
curatela do enfermo ou portador de deficiência física, dentre outras 
alterações50 

 

  O Código Civil atual prega a mudança de paradigma do individualismo para a 

solidariedade social, porém mantém forte presença dos interesses patrimoniais 

sobre os pessoais, como as causas suspensivas referidas em seu artigo 1.523, que 

são quase todas voltadas aos interesses patrimoniais. 

   No caso da dissolução da sociedade conjugal, o artigo 1.575, do Código Civil 

em vigor enuncia que a sentença de separação importa partilha de bens, e quanto 

ao regime de bens entre os cônjuges encontra-se previsto no artigo 1.641 do Código 

Civil, que impõe, com natureza de sanção, o regime de separação de bens aos que 

contraírem casamento com inobservância das causas suspensivas e ao maior de 70 

anos, dentre outros. 

  Evidentemente que as relações de família também têm natureza patrimonial e 

sempre terão, porém quando passam a ser determinantes, desnaturam a função da 

família para a realização pessoal e afetiva de seus membros. 

                                                 
50 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34. 
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  Desta forma, o novo modelo de família se funda em outros interesses de 

cunho pessoal ou humano, tipificado por um elemento nuclear distinto, que é a 

afetividade, cujo elemento define o suporte fático da família tutelada pela 

Constituição, conduzindo ao fenômeno denominado de repersonalização.  

   A repersonalização das relações familiares é um processo que avança 

notável em todos os povos ocidentais, revalorizando a dignidade humana, e, tendo a 

pessoa com centro da tutela jurídica, antes obscurecida pela primazia dos interesses 

pessoais, fundado pelo individualismo 51.  

  A moderna família valoriza o afeto, sobretudo a família socioafetiva vem 

sendo priorizada em nossa doutrina e jurisprudência, com a convocação dos pais a 

uma paternidade responsável, a fim de proporcionar aos filhos uma convivência 

familiar estável e harmoniosa. 

Observa-se que vínculos de afetividade projetam-se no campo jurídico como a 

essência das relações familiares, onde o afeto constitui a diferença específica que 

define a entidade familiar.  

Caio Mário da Silva Pereira define o afeto: 

É o sentimento entre duas ou mais pessoas que se afeiçoam pelo 
convívio diuturno, em virtude de uma origem comum ou em razão de 
um destino comum que conjuga suas vidas tão intimamente, que as 
toma cônjuges quanto aos meios e aos fins de sua afeição até 
mesmo gerando efeitos patrimoniais, seja de patrimônio moral, seja 

de patrimônio econômico52. 

 
Sérgio Resende de Barros discorre sobre o afeto conjugal:  

[...] este é o afeto que define a família: é o afeto conjugal. Mais 
conveniente seria chamá-lo afeto familiar, uma vez que está 
arraigada nas línguas neolatinas a significação que, desde o latim, 
restringe o termo cônjuge ao binômio marido e mulher, impedindo e 
desaconselhando estendê-lo para além disso.53 

 

  O casamento, a união estável e as relações monoparentais passaram a 

merecer tutela constitucional porque apresentam condições de sentimento, 

estabilidade e responsabilidade necessários ao desempenho das funções 

familiares54. 

                                                 
51 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.27. 
52 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 20. ed. atual. por Tânia Pereira da 

Silva, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.35. 
53 BARROS, Sergio Resende de. A ideologia do afeto. In: Revista Brasileira de Direito de Família , 
Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, nº 14, jul./set/2002, p. 8. 
54  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.13. 
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   Pedro Belmiro Welter destaca: 

A contar da Carta Magna de 1988, a família passou a ser composta 
não apenas pelo casamento, mas também pela união estável (artigo 
226, par.3º) e pela comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes, denominados família nuclear, pós nuclear, 
unilinear, monoparental, eudemonista ou socioafetiva (artigo 226, 
par. 4º), transmudando-se numa comunidade fundada no afeto, cujos 
membros se unem por um sentimento  de solidariedade, o que a 

separa de toda a coletividade, é chamada família sociológica 55. 
  

Diante do exposto, apesar da excessiva preocupação do legislador com o 

direito patrimonial preconizado no Código Civil de 2002, resta claro que a família 

atual esta vincada por interesses pessoais e humanos, visando à afirmação da 

finalidade mais relevante da família, que é a realização da afetividade entre seus 

membros, a partir do humanismo, que só se construí com a solidariedade.  

 
 

1.3 Função Social da Família 

 

  O direito de família é instituto jurídico criado pela evolução social da família e 

tem um determinado fim a cumprir, a saber, religioso, político, econômico e social, 

sob pena de perder a sua razão de ser56.  

  Nem mesmo o advento do Código Civil de 2002 contemplou todas as 

indagações e inquietações do Direito de Família contemporâneo. A vida e as 

relações sociais são muito mais ricas e amplas do que é possível conter-se em uma 

legislação; os costumes como uma das fontes do direito vão impulsionando outras 

fontes necessárias para solução dos conflitos57. 

  Dentre todas as fontes do direito é nos “princípios” que se encontra a melhor 

viabilização para adequação do que é justo ou injusto no direito de família, acima 

dos valores morais, muitas vezes estigmatizantes58. 

                                                 
55 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.36. 
56 RIZZARDO, Arnaldo. Dos Princípios Constitucionais. 2. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 175. 
57 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. Família, 
Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 144. 
58 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 57. 
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   Os princípios são fundamentais por exercerem uma função de otimização do 

direito, tendo força sobre toda a organização jurídica, inclusive preenchendo lacunas 

deixadas por outras normas, independentemente de serem positivados ou não59.  

  É fundamental se reconhecer que a Constituição estabeleceu como tábua 

axiológica o princípio da Dignidade da Pessoa Humana60.  

  Maria Berenice Dias assevera que: “o direito de família tem por base o 

princípio da dignidade da pessoa humana, versão axiológica da natureza humana, 

significa em última análise a igual dignidade para todas as entidades familiares”61. 

  Ao lado da dignidade da pessoa humana, há ainda outros princípios 

constitucionais relativos à família e que indicam as suas finalidades, como a 

igualdade, a solidariedade, a paternidade responsável, a pluralidade de entidades, o 

dever de convivência, a igualdade de filiação, a proteção integral e o melhor 

interesse da criança e do adolescente62.  

José Sebastião de Oliveira apresenta como função social da família um rol de 

princípios constitucionais:  

[...] proteção de todas as espécies de famílias (at.226, caput), 
reconhecimento expresso de outras formas de constituição familiar 
ao lado do casamento, como as uniões estáveis e as famílias 
monoparentais (art.226, parágrafos 3º e 4º), igualdade entre os 
cônjuges (art.5º, caput, I, e art. 226, 5º); dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável (art.1º, III e art.227. par.7º ), 
assistência do estado a todas as espécies de família (ar.226, par.8º); 
dever de a família, a sociedade e o Estado garantirem à criança e ao 
adolescente direitos inerentes à sua personalidade (ar.227, 
parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º); igualdade entre os filhos havidos ou 
não do casamento, ou por adoção (art.227, par.6º), respeito 
recíproco entre pais e filhos; enquanto menores é dever daqueles 
assisti-los, criá-los e educá-los e destes o de ampararem os pais na 
velhice, carência ou enfermidade(art.229); dever da família, 
sociedade e Estado, em conjunto, ampararem as pessoas idosas, 
velando para que tenham uma velhice digna e integrada à 
comunidade (art. 230, CF) 63.  
 

 Silvio de Salvo Venosa destacou que as alterações no direito de família 

                                                 
59 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58. 
60 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008.  Família, 
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61 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 62. 
62 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. Família, 
Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 145. 
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Atlas, Revista dos Tribunais, 2002, p.273. 
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advindas da Constituição Federal e do Código Civil de 2002, demonstram e 

ressaltam a função social da família no direito brasileiro, face os seguintes 

fundamentos: 

[...] especialmente da proclamação da igualdade absoluta dos 
cônjuges e dos filhos; da disciplina concernente à guarda, 
manutenção e educação da prole, com atribuição de poder ao juiz 
para decidir sempre no interesse desta e determinar a guarda a 
quem revelar melhores condições de exercê-Ia, bem como para 
suspender ou destituir os pais do poder familiar, quando faltarem aos 
deveres a ele inerentes; do reconhecimento do direito a alimentos 
inclusive aos companheiros e da observância das circunstâncias 
socioeconômicas em que se encontrarem os interessados; da 
obrigação imposta a ambos os cônjuges, separados judicialmente 
(antes da aprovação da Emenda Constitucional n. 66/2010) ou 
divorciados, de contribuírem, na proporção de seus recursos, para a 

manutenção dos filhos etc64.  
 

  Restam claro, diante dos citados princípios, que a família não pode ser mais 

vista como um fim em si mesmo, sendo ao contrário um instrumento, um lócus 

privilegiado para o desenvolvimento pleno da personalidade de seus membros65.  

  Além dos referidos princípios não se pode deixar de mencionar as alterações 

advindas no Código Civil de 2002, a partir da proclamação da igualdade absoluta 

dos filhos e dos cônjuges; da disciplina concernente à guarda, manutenção e 

educação da prole, com a atribuição do poder ao juiz de decidir sempre no interesse 

desta e determinar a guarda a quem revelar melhores condições de exercê-la66. 

  Da mesma forma, como suspender ou destituir os pais do poder familiar 

quando faltarem aos deveres a ele inerentes, dentre outras, que demonstram e 

ressaltam a função da família67. 

  Assim é imposta à família contemporânea um novo tratamento que atenda 

aos anseios constitucionais sobre a comunidade familiar, a qual deve ser protegida 

na medida em que atenda a sua função social, lhe proporcionado um lugar 

privilegiado a boa vivência e dignificação dos seus membros68. 
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1.4 Princípios Constitucionais do Direito de Família 

 

  Consagrou-se, no Brasil, principalmente com o advento da Constituição 

Federal a força normativa dos princípios constitucionais, expressos ou implícitos. 

  Os princípios são a mais importante fonte do Direito, por exercerem uma 

função de otimização do Direito. Sua força deve pairar sobre toda a organização 

jurídica, inclusive preenchendo lacunas deixadas por outras normas, 

independentemente de serem positivados, ou não, isto é, expressos ou não 

expressos69. 

  Em razão dessa importante fonte do direito é que se faz necessário elencar 

para o direito de família alguns princípios que são vitais e fundamentais, e sem os 

quais não é possível a aplicação de um direito que está próximo do ideal de justiça. 

   Os princípios constitucionais relativos à família estão no artigo 226 da 

Constituição Federal de 1988, sendo consagrado a proteção da família, como base 

da sociedade, admitindo-se a pluralidade de famílias, tanto a família fundada no 

casamento, como pela união estável, como a família monoparental (formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes), todas passaram a ter proteção do Estado; 

assim como, a igualdade entre os filhos e a igualdade entre cônjuges e 

companheiros. 

  Além dos aludidos princípios são aplicáveis no direito de família os princípios 

do melhor interesse da criança e do adolescente, da solidariedade e da afetividade. 

 

1.4.1 Princípio da Igualdade de Filiação 

  

  Antes da Constituição Federal de 1988 a família tradicional só concebia como 

filho, aquele chamado de “filho legitimo” que decorresse do casamento, porém, o 

“filho ilegítimo”, o concebido fora do casamento era tratado de forma 

discriminatória70.  

  O princípio da igualdade de filiação foi consagrado com a promulgação da 

Constituição Vigente, no teor do artigo 227, parágrafo 6º: “Os filhos, havidos ou não 
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70 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20.  ed. atual. por Tânia Pereira da 
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da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas a filiação.” 

O referido dispositivo estabelece absoluta igualdade entre todos os filhos, não 

admitindo mais a retrógada distinção que o Código Civil de 1916 fazia entre os filhos 

concebidos dentro e fora do casamento, denominados, respectivamente, de filhos 

legítimos e ilegítimos, além daqueles que eram frutos de adoção. 

O Código Civil de 2002 transcreveu o artigo constitucional em seu artigo 

1.596: “Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação”. 

Tais dispositivos também abrangem os filhos gerados pelo método de 

reprodução humana, pois houve reconhecimento expresso à respeito de outras 

origens de parentesco civil no artigo 1.593 e nos incisos III, IV e V do artigo 1.597, 

ambos do Código Civil Brasileiro de 200271. 

  O artigo 1.593 do Código Civil de 2002 afirma que o parentesco é natural ou 

civil conforme resulte da consanguinidade ou outra origem, admitindo implicitamente 

o reconhecimento da filiação socioafetiva72. 

  A respeito do princípio da igualdade de filiação Maria Helena Diniz leciona: 

Com base nesse princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, 
não se faz distinção entre filho matrimonial, não-matrimonial ou 
adotivo quanto ao poder familiar, nome e sucessão; permite-se o 
reconhecimento de filhos extramatrimoniais e proíbe-se que revele 

no assento de nascimento a ilegitimidade simples ou espuriedade73. 
 

   A Lei nº 8.560/92 em consonância com o princípio de igualdade de filiação, 

estabelece no seu artigo 5º: “No registro de nascimento não se fará qualquer 

referência à natureza da filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos do mesmo 

prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado 

civil destes”. 

   No art. 6º da referida lei consta que das certidões de nascimento não 

constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal, 

como as seguintes determinações legais: 
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§ 1º Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos pais e 
a natureza da filiação, bem como o lugar e cartório do casamento, 
proibida referência à presente lei.  
§ 2º São ressalvadas autorizações ou requisições judiciais de 
certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, 
assegurados os direitos, as garantias e interesses relevantes do 
registrado. 

 

Desta forma, o princípio da igualdade de filiação além de não admitir distinção 

entre filhos havidos fora do casamento, adotivos ou gerados com o auxílio da 

medicina, estabelece que eles podem ser reconhecidos a qualquer tempo, proibindo 

que conste do assento qualquer referência discriminatória referente à filiação. 

 

1.4.2 Princípio da Igualdade entre cônjuges e companheiros 

 

  O princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros é fruto de uma 

evolução histórica que está estreitamente vinculada ao patriarcalismo, aos modos de 

produção e mais recentemente ao movimento feminista74. 

O aludido princípio está consagrado na Constituição de 1988, nos termos do 

artigo 226, parágrafo 6º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.  

O Código Civil de 2002 também reconhece a igualdade entre os cônjuges, no 

artigo 1.511: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 

igualdade e deveres dos cônjuges”. 

 O artigo 1.565 do Código Civil de 2002 também estabelece a igualdade dos 

cônjuges por meio do casamento, onde o homem e a mulher assumem mutuamente 

a condição de consortes, de companheiros e de responsáveis pelos encargos da 

família, revogando por completo a antiga classificação distintiva dos direitos do 

marido e da esposa tipificada nos artigos 233 a 255 do Código Civil de 191675. 

 Além dos artigos 1.511 e 1.565, o artigo 1.567 do Código Civil, dispõe: “A 

direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela 

mulher, sempre no interesse do casal dos filhos”.  

  Maria Helena Diniz ressalta: 
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Com este princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e 
companheiros, desaparece o poder marital, e a autocracia do chefe de 
família é substituída por um sistema em que as decisões devem ser 
tomadas de comum acordo entre conviventes ou entre marido e 
mulher, pois os tempos atuais requerem que marido e mulher tenham 
os mesmos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, o 
patriarcalismo não mais se coaduna com a época atual, nem atende 
aos anseios do povo brasileiro;  por isso juridicamente, o poder de 
família é substituído pela autoridade  conjunta e indivisiva, não mais se 
justificando a submissão legal da mulher.  Há uma equivalência de 
papéis, de modo que a responsabilidade pela família passa a ser 
dividida igualmente entre o casal76 
 

 A partir do princípio de igualdade entre os cônjuges e companheiros foi 

atribuído a ambos o poder familiar, assim, cônjuges e companheiros passaram a ter 

os mesmos direitos e deveres na direção de criação dos filhos no tocante à 

educação, alimentação e saúde.  

  Assim, ambos os cônjuges ou companheiros têm por dever conduzir a família 

no mesmo patamar dando aos filhos a base necessária para o desenvolvimento 

junto à sociedade.  

  Apesar da proclamação da igualdade entre os cônjuges e companheiros, a 

desigualdade de gêneros não está dissolvida, pois a mulher continua sendo objeto 

da igualdade enquanto o homem é o paradigma deste pretenso sistema de 

igualdade77.   

  Maria Berenice Dias faz um importante esclarecimento sobre o princípio da 

igualdade e isonomia em questão:  

 
A igualdade porém, não apaga as diferenças entre os gêneros, que 
não podem ser ignoradas pelo direito. O desafio é considerar as 
saudáveis e naturais diferenças entre homens e mulheres dentro do 
princípio da igualdade. Já que esta superado o entendimento de que a 
forma de implementar a igualdade é conceder à mulher o tratamento 
diferenciando que os homens sempre desfrutam. O modelo não é 
masculino, e é preciso reconhecer diferenças, sob pena de ocorrer a 
eliminação das características femininas.78 
 

  Por fim o princípio de igualdade de direitos entre os cônjuges, como é 

assegurado pela Magna Carta e ratificado pelo Código Civil de 2002, foi 
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consubstanciado pelas vivências de papéis desempenhados por homem e mulher na 

família ao longo da história. A família moderna é baseada na divisão das obrigações 

e no compartilhar dos ônus e bônus que vierem a recair sobre marido e mulher.  

 

 1.4.3 Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente 

 

  O princípio do melhor interesse da criança ingressou no ordenamento jurídico 

brasileiro, a partir da Convenção dos Direitos da Criança. Aprovada pela ONU em 20 

de novembro de 1989, sendo ratificada pelo Decreto nº 99.710 de 21 de novembro 

de 1990 ao ressaltar a filosofia da proteção integral, reconhecendo direitos próprios 

da criança, que passou a ser um membro individualizado da família79.  

  Os princípios básicos da Convenção dos Direitos da Criança, antes mesmo 

de sua aprovação na ONU, foram introduzidos na Constituição Federal de 198880.  O 

melhor interesse da criança está estampado no artigo 227 da Constituição Federal:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à  
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
 

  O artigo 227 da Constituição Federal, que garante a proteção à criança e ao 

adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) vieram 

regulamentar com minúcias esse dispositivo constitucional, no âmbito de proteção e 

assistência, substituindo o Código de Menores (Lei nº 6.697/79) 81.  

 Seguindo as diretrizes constitucionais, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabeleceu normas protetivas à criança e ao adolescente em seus 

artigos. 3º e 4º:  

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade  em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
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dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente representou uma mudança em 

relação ao menor. Com ele desaparece a conceituação do “menor infrator”, 

substituída pela “proteção integral à criança e ao adolescente”, presente em seu 

art.1º da Lei nº 8.069/90 82. 

  Constata-se através dos citados dispositivos que eles se consubstanciam em 

uma Declaração de Princípios. Contudo, o preâmbulo da Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente rege-se pelo princípio do melhor interesse, 

visando a conduzir o menor à maioridade de forma responsável, constituindo como 

sujeito da própria vida e possa gozar de forma plena dos seus direitos 

fundamentais83.  Além disso, o referido princípio impõe, aos pais e responsáveis o 

dever de dirigir as crianças cuidados especiais84. 

    O princípio do melhor interesse da criança encontra-se em consonância com 

a cláusula da tutela da pessoa humana, no sentido não apenas de uma conduta 

omissiva do interprete para respeitar o crescimento da criança e do adolescente, 

mas principalmente de um comportamento comissivo de modo que os responsáveis 

possam promover a personalidade do menor 85. 

  O melhor interesse da criança e do adolescente passou a reger as relações 

familiares, principalmente as relações de filiação/paternidade destes86.  

  É aplicado em várias circunstâncias judiciais, como em disputas de guarda e 

na fixação dos direitos de visitas87.  

  Em matéria de efeitos de dissolução da sociedade conjugal, estabelece o  

artigo 1.584 do Código Civil de 2002 que a guarda dos filhos menores será atribuída 

a quem revelar melhores condições para exercê-la, podendo ser o pai ou a mãe, 
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inclusive também servirá para fundamentar a guarda compartilhada entre os pais, 

previstas nos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil88. 

  Por fim, o princípio do melhor interesse não tem apenas a função de 

estabelecer uma diretriz vinculativa para encontrar soluções dos conflitos, mas, 

também, implica a busca de mecanismos eficazes para fazer valer na prática, essas 

mesmas soluções, visando sempre o bem-estar do menor89, para que seja criado 

com educação, amor, respeito e dignidade. 

 

1.4.4 Princípio da Solidariedade 

 

    Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 a solidariedade era 

concebida apenas como um dever moral, compaixão e virtude90. 

  O conceito de solidariedade, apenas havia no direito privado, vindo do Corpus 

Juris Civilis, onde a pluralidade subjetiva e unidade de objeto constituíam a essência 

do instituto da solidariedade no direito obrigacional91.  

  Tal espécie de obrigação ocorre quando um dos credores pode receber do 

devedor a totalidade da dívida, denominada solidariedade ativa, ou quando um dos 

devedores pode ser obrigado a pagar a dívida integralmente, denominada 

solidariedade passiva, o que significa individualização do crédito ou do débito 

plurais92. 

  A solidariedade passou a ser reconhecida como princípio jurídico, após a 

atual Constituição ter disposto expressamente no artigo 3º, I: “Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I- construir uma sociedade livre, 

justa e solidária” (grifos nossos). 

  Para Paulo Bonavides o princípio da solidariedade serve como oxigênio da 

Constituição, não apenas dela, mas a partir dela se espraia para o ordenamento 

jurídico, conferindo não só unidade de sentido, mas também a valoração da ordem 

normativa constitucional93. 
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  O referido princípio encontra-se implícito em outros artigos da atual 

Constituição. Ao se referir à “sociedade solidária”, inclui, evidentemente a base da 

sociedade que é a família, nos termos do artigo 226, que, por sua vez, é composta 

de crianças, adultos e idosos, nos termos dos artigos 227 e 230 do texto 

constitucional.   

   Nota-se que o princípio da solidariedade serve de tutela constitucional das 

crianças, dos adolescentes e dos idosos, como também aos vínculos mantidos entre 

os familiares em geral, sejam pais, filhos, cônjuges, companheiros, parentes em 

linha reta em linha colateral e afins94.  

  A solidariedade é resultante da superação do individualismo jurídico, o que 

ocorria na sociedade dos primeiros séculos da modernidade, pois no mundo antigo o 

indivíduo era apenas uma parte do todo social, pois predominavam os interesses 

patrimoniais e individuais95. 

  Por meio da solidariedade nega-se a filosofia do individualismo jurídico que 

tanto marcou o Estado liberal e a sociedade civil nele inserida, buscando alcançar 

um ponto de equilíbrio entre os interesses individuais e os interesses sociais e 

coletivos com a necessária interação das pessoas96. 

  Diante da evolução dos direitos humanos, os direitos individuais passaram a 

concorrer com os direitos sociais, nos quais se enquadra o direito de família97. 

  A solidariedade é preponderante no âmbito das relações do direito de família, 

pois basta atentar que se tratando da proteção integral da criança e do adolescente 

previsto no artigo 227 da Constituição Federal, o dever incumbe à família, depois 

sociedade e por último ao Estado98. 

  Rolf Madaleno traduziu a essência da solidariedade: 

A solidariedade é principio e o oxigênio de todas as relações 
familiares e afetivas, porque esses vínculos só podem se sustentar e 
se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e co-

operação, ajudando-o mutuamente99. 
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  Maria Berenice Dias ensina: 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que 
tem origem nos laços afetivos, dispõe de conteúdo ético, pois contém 
sem suas entranhas o próprio significado da expressão 

solidariedade, que compreende a fraternidade e reciprocidade100.  

 
  Seguindo a ideia de reciprocidade, cooperação e amparo, o artigo 229 da 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu ser dever dos pais o de assistir, criar e 

educar os filhos menores e os filhos maiores de ajudar e amparar na velhice, na 

carência e na enfermidade101.  

  As crianças, os adolescentes, os idosos, as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, interditos, entre outros, são considerados familiares 

vulneráveis, sendo-lhes reconhecida a solidariedade no valor jurídico do cuidado, 

que é tratado com intensidade nos Estatutos das referidas pessoas102. 

  Paulo Luiz Netto Lôbo discorre sobre o cuidado como valor jurídico: 

O cuidado desponta com força nos estudos tutelares das pessoas 
vulneráveis, como a criança e o idoso, que regulamentaram os 
comandos constitucionais sobre a matéria. O cuidado, sob o ponto 
de vista do direito, recebe a força subjacente do princípio da 
solidariedade como expressão particularizada desta103.  

 

  Ressalta-se ainda que a Convenção Internacional sobre os Direitos da  

Criança, inclui a solidariedade entre os princípios a serem observados, o que se 

reproduz no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente104, que dispõe: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

  O Código Civil de 2002 consagra o princípio da solidariedade ao dispor que o 

casamento estabelece plena comunhão de vida, conforme determina seu artigo 
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1.511 e a obrigação de alimentar, conforme determina o artigo 1.694, pois os 

integrantes da família são em regra, reciprocamente credores e devedores de 

alimentos105. 

  Além da união estável prevista no artigo 1.723 do Código Civil de 2002, uma 

vez que hoje prevalece a natureza familiar, já que os efeitos patrimoniais 

decorrentes da união estável encontram-se fundamentados no princípio da 

solidariedade106. 

  Antes a família tradicional mostrava-se desigual, pois uns tinham mais direitos 

e deveres que os outros, ao contrário da família moderna, visto que não há direitos 

sem responsabilidades, nem autoridade sem democracia, com objetivo na busca da 

igualdade, liberdade e solidariedade107. 

 A solidariedade no plano jurídico define novos direitos e deveres, tendo em 

vista a relação de deveres uns com os outros, resultando na superação do 

individualismo jurídico, pela função social dos direitos e no plano fático, a 

convivência familiar, em razão das responsabilidades e dos afetos compartilhados 

entre os sujeitos108. 

  Assim, a solidariedade importa deveres recíprocos entre as pessoas e não 

apenas dever positivo do Estado na realização de políticas públicas109. 

  A solidariedade na família representa principalmente o suporte à ajuda mútua 

entre seus membros110, ou seja, representa o vínculo recíproco de pessoas, 

especialmente quanto a assistências material e moral, visto que o lar é um lugar de 

cooperação, de assistência e de cuidado. 

                                                 
105 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.66. 
106 BARBOSA, Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de 

Direito de Família . Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, n.09, p.26, out./nov.2009.  
107 MORAES, Maria Celina Bodin de. A família democrática. In: PEREIRA, Rodrigo Pereira da Cunha 
(Org.). Família e Dignidade. ANAIS V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2006, p.617. 
108 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Conferência Magna Princípio da Solidariedade Familiar. In: PEREIRA, 
Rodrigo Pereira da Cunha (Org.). Família e Solidariedade. Rio de Janeiro: IBDFAM, Lumen Juris, 

2008, p.6. 
109 MORAES, Maria Celina Bodin de. A família democrática. In: PEREIRA, Rodrigo Pereira da Cunha 
(Org.). Família e Dignidade. ANAIS V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

IBDFAM, 2006, p.625. 
110 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Conferência Magna Princípio da Solidariedade Familiar. In: PEREIRA, 
Rodrigo Pereira da Cunha (Org.). Família e Solidariedade. Rio de Janeiro.: IBDFAM, Lumen Juris, 

2008, p.6. 



37 

    Por fim, o princípio da solidariedade estabelece respeito e deveres 

recíprocos entre os membros da família, garantindo-lhes direitos a assistência 

material e moral, seja criança, adolescente, adulto ou idoso. 

 

 1.4.5 Princípio da Afetividade 

 

  O princípio da afetividade em que pese não estar positivado no texto 

constitucional pode ser considerado um princípio jurídico na medida em que seu 

conceito é construído por meio de uma interpretação sistemática e teleológica da 

Constituição Federal através do artigo 226, parágrafos 4º, 5º e 6º e artigo 227, 

caput111. 

   Encontramos nos referidos dispositivos os fundamentos essenciais do 

princípio da afetividade, como a entidade familiar formada por meio de comunidade 

por qualquer dos pais e seus descendentes, artigo 226, parágrafo 4º; a igualdade 

entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 226, parágrafo 5º; igualdade de 

filiação, independentemente de sua origem, prevista no artigo 226, parágrafo 6º e a 

convivência familiar, como prioridade absoluta assegurada à criança e ao 

adolescente, prevista no artigo 227 caput. 

  Paulo Luiz Netto Lôbo discorre: 

O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre 
irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos 
fundamentais, além do forte sentimento de solidariedade recíproca, 
que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de interesses 

patrimoniais112. 

 
  O aludido princípio no âmbito familiar também tem base nos princípios 

fundamentais da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso III, da 

Carta Magna, da solidariedade previsto no artigo 3º, inciso I, da atual Constituição e 

entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade entre os 

cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e não biológica 

da família.  

  O princípio da afetividade vem ganhando força nas relações familiares. Ele é 

uma das grandes conquistas advindas da família contemporânea, destacando-se um 

                                                 
111 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. 
Família, Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p.83 
112 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Revista Brasileira de 

Direito de Família . Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, v.6, n.24, p.155, jun./jul.2004.  
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anseio social à formação de relações familiares afetuosas, em detrimento da 

preponderância dos laços meramente sanguíneos e patrimoniais.  

  Diante dessa nova estrutura familiar, com a inserção da mulher no mercado 

de trabalho, a presença masculina no lar compartilhando tarefas domésticas e a 

criação dos filhos, dentre outros avanços, preponderou-se o elo afetivo, em razão da 

solidariedade mútua113.   

  Conforme ensinamentos de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

A realização da afetividade e da dignidade humana, no ambiente de 
convivência e solidariedade, é função básica da família de nossa 
época. Suas antigas funções econômica, política, religiosa e 
procracional, feneceram, desapareceram, ou desempenharam papel 
secundário. Até mesmo a função procracional, com a secularização 

crescente do direito de família e a primazia114. 
 

     A doutrina considera o princípio da afetividade nas relações familiares, por 

inserir estabilidade das relações socioafetivas e de comunhão plena de vida, com 

primazia do elemento anímico sobre os aspectos de ordem patrimonial e biológica115. 

 Paulo Luiz Netto Lôbo distingue o princípio da afetividade e o afeto. O afeto, 

para a psicologia, é um fato psicológico, um sentimento de amor e ódio, afeição ou 

desafeição, sentimento de humor, diz respeito com as emoções. Já a afetividade, 

entende-se como presumida nas relações interpessoais, sendo um dever imposto 

aos pais e filhos, ainda que diante da ausência de afeto, pois pode ser conceituada 

como “o que une as pessoas com o objetivo de constituição de família”116.  

  O autor entende que independentemente de haver afeto ou amor entre pais e 

filhos, a Constituição Federal impõe um dever de cuidado dos pais em relação aos 

filhos e vice-versa, e nas relações entre cônjuges e companheiros, por ser um 

vínculo que une os membros da família, como um dever de convivência imposto uns 

sobre os outros117. 

                                                 
113 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de  Família. 2.  

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 211. 
114 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, v.6, n.24, p.155, jun./jul.2004. 
115 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. 
Família, Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p.83. 
116 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.71. 
117 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p.48. 
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  Observe ainda o autor que esse conceito só deixa de incidir quando não há 

mais convivência. Ou seja: o princípio da afetividade será considerado enquanto 

houver afetividade real, eis que esta é pressuposto de convivência118. 

  Sérgio Resende de Barros entende que é necessário o afeto familiar para que 

haja uma entidade familiar, que possa ser conjugal ou parental: 

[...] um afeto que enlaça e comunica as pessoas, mesmo quando 
estejam distantes no tempo e no espaço, por uma solidariedade 
intima e fundamental de suas vidas, de vivência, convivência e 
sobrevivência, quanto aos fins e meios de existência, subsistência e 

persistência de cada um e do todo que formam119. 
 

   O princípio da afetividade no parentesco pode ser identificado em alguns 

modos de constituição dos vínculos advindos da paternidade, maternidade e filiação 

atrelado à noção de parentesco civil nos termos do artigo 1.593 do Código Civil de 

2002, como nos casos de adoção e de posse de estado de filho. 

  O artigo 1.593 do Código vigente enuncia que “o parentesco é natural ou civil, 

conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, essa regra impede que o 

Poder Judiciário apenas considere como verdade real a biológica, sendo 

reconhecida a não biológica de acordo com ao princípio da afetividade120. 

  É importante ressaltar ainda que o atual Código Civil utiliza a palavra “afeto” 

somente para identificar o genitor a quem deve ser deferida a guarda unilateral, nos 

termos do artigo 1.583, parágrafo 2º, inciso I, que dispõe: 

A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 
condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 
propiciar aos filhos os seguintes fatores: 
I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 

 

 O Código Civil ainda invoca a relação de afetividade como elemento indicativo 

para a definição da guarda a favor de terceira pessoa nos termos do artigo 1.584, 

parágrafo, 5º, que dispõe: 

Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do 
pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade. 
 

                                                 
118 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.71. 
119 BARROS, Sergio Rezende de Barros. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de Direito de 
Família. Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, v.4, n.14, jul./set.2002, p.9.  
120 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.72. 
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  O princípio da afetividade vem tendo discutida sua aplicação em variadas 

situações no direito de família como da solidariedade e cooperação nas relações 

familiares; da funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade 

dos seus membros; do redirecionamento dos papéis masculinos e feminino da 

relação de legalidade e subjetividade, dos efeitos jurídicos da reprodução humana 

assistida, da colisão de direitos fundamentais e da primazia do estado de filiação, 

independentemente da origem biológica ou não biológica121. 

  Por fim, o princípio da afetividade deve estar presente nas relações familiares, 

independentemente da origem biológica ou não biológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.72. 
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2 FILIAÇÃO E PATERNIDADE  NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 Conceito e evolução da Filiação 

 

  A filiação é a mais importante, próxima e principal relação de parentesco entre 

pais e filhos122. Em sentido estrito, filiação é a relação jurídica que liga o filho a seus 

pais123. É considerada filiação propriamente dita quando visualizada pelo lado do 

filho, em sentido inverso é o vinculo da paternidade e maternidade em relação aos 

filhos124. 

  O Direto Romano marcou de forma expressiva a filiação, alicerçada no 

casamento e no autoritarismo, imposto pela figura do pater125, dando origem ao 

termo pátrio poder, hoje denominado poder familiar. Esses conceitos incorporaram-

se ao antigo Código Civil brasileiro.  

 A filiação no Código Civil Brasileiro de 1916 classificava-se como legítima, 

ilegítima, se oriunda da consanguinidade, e civil, quando deriva da adoção. A filiação 

se designava legítima se resultava do casamento válido, e, como ilegítima, se 

oriunda da relação sexual extramatrimonial126. 

  O Código Civil de 1916 dedicava o artigo 352 à legitimação de filho como um 

dos efeitos do casamento. Este tinha o condão de conferir aos filhos naturais  

havidos anteriormente a ele os mesmos direitos e qualificações dos filhos legítimos, 

como se houvessem sido concebidos após as núpcias e a legitimação dos filhos 

tinha de ser entre os pais biológicos deles.  

  Na esfera de filiação ilegítima o artigo 357 do Código Civil de 1916, 

determinava que o filho natural era o filho extramatrimonial de pessoas entre as 

quais não havia impedimento matrimonial na época da sua concepção. 

  O citado dispositivo ainda determinava que o filho espúrio era o filho havido 

fora do casamento, mas que havia impedimento entre os pais para se casarem 

                                                 
122 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.21. 
123 “O termo filiação exprime a relação entre o filho e seus pais, aqueles que o geraram ou o 
adotaram.” VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.266. 
124 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.318. 
125 “No direito romano o poder patriarcal era tão enraizado, que somente o pai detinha o poder de vida 
e morte sobre seus filhos, podendo aceitá-los ou repudiá-los. Os filhos distinguiam-se em legítimos 

(justi ou legitimi), cujos pais eram casados entre si; espúrios (spurii, vulgo quaesit, vulgo concepti), 
gerados de união ilegítima, oriundos do concubinato.” MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus 
efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.22. 
126 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.23. 
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validamente, por força de vedação ao adultério que na época era crime, 

denominando o filho adulterino, ou por força de proibir incesto, se decorresse de 

parentesco próximo, como entre pai e filha ou entre irmão e irmã, denominando o 

filho incestuoso127. 

    Os filhos incestuosos e adulterinos não podiam ser reconhecidos nos termos 

do artigo 358 do Código Civil de 1916, pois eram frutos infelizes de uniões 

condenadas128. 

  A regra da filiação era concebida através da matrimonialidade. Naquela 

época, legítimo, tinha a presunção de paternidade do marido, e o filho não 

matrimonial  ou extramatrimonial tinha de ser reconhecido, como ainda hoje. 

  Contudo, a filiação extramatrimonial ficava num plano inferior, com tratamento 

diferenciado e discriminatório, e muitas vezes sem reconhecimento do pai. O filho 

era o grande perdedor. Singelamente, a lei fazia de conta que ele não existia e ele 

era punido pela postura do pai que se eximia do ônus do exercício do poder 

familiar129.  

   Clovis Bevilaqua alertava que a falta era cometida pelos pais; não se podiam 

responsabilizar os filhos pela conduta dos pais. Ilegítimos, ponderava-se não eram 

os filhos havidos fora do matrimônio eram os pais que os punham no mundo130. 

  Com o advento da Lei nº 4.737/1942 foi autorizado o reconhecimento do filho 

adulterino, mas somente após a dissolução da sociedade conjugal131. 

  Após a Lei nº 883/1949 permitiu-se o reconhecimento dos filhos adulterinos, 

ou conferiu-lhes ação de investigação de paternidade, após a dissolução do 

casamento com seu progenitor adúltero. Concedeu-se a ele o direito a metade da 

herança do que coubesse a seus irmãos legítimos. Facultou-se-lhe desde logo, a 

propositura de investigação de sua paternidade contra o progenitor adúltero apenas 

para fim de obter alimentos.  

                                                 
127 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.322. 
128 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1922, p.334. 
129 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1922, p.334. 
130 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1922, p.334. 
131 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 66. 



43 

  Foi realizada nova alteração na Lei nº 883/49 por obra da Lei nº 7.250/84, 

para ampliar ulteriormente as hipóteses de reconhecimento de filho adulterino 

mediante sentença transitada em julgado, quando seu genitor ou genitora estivesse 

separado de fato há mais de 5 (cinco) anos contínuos”, nos termos dos artigos 1º, 

parágrafo 2º da Lei 883/49 132. 

  O legislador reservou restrição a prole incestuosa, por esta categoria estar 

intimamente ligada à proibição de casamento entre certas pessoas, em razão do 

parentesco entre elas existente133. 

    Contudo, José Luiz Gavião de Almeida ensina que o legislador reservou um 

artigo favorável a prole incestuosa que é o artigo 405 do Código Civil de 1916 que 

atribuía ao filho incestuoso o direito a alimentos, mas em hipóteses restritas, como, 

quando por nulidade de casamento dos pais o filho era tido por incestuoso; quando a 

filiação espúria fosse provada por sentença irrecorrível não provocada pelo filho e 

quando houvesse declaração escrita do pai, ou confissão provando a paternidade134. 

  A Lei nº 6.515/1977, chamada a Lei do Divórcio, passou a admitir o 

reconhecimento da filiação adulterina, “por testamento cerrado, aprovado antes ou 

depois do nascimento do filho, e nessa parte, irrevogável”, acrescentando o 

parágrafo 1º ao artigo 1º da Lei nº 883/49. 

  A citada lei, equiparou o direito sucessório dos filhos adulterinos aos dos 

filhos legítimos, dando nova redação ao texto do artigo 2º da Lei nº 883/49135, não se 

aplicando a isonomia aos filhos insuscetíveis de reconhecimento e os adotivos136. 

   A Lei nº 6.697/79 instituiu o Código dos Menores, criando a adoção plena, 

reconhecendo integralmente os direitos sucessórios ao adotado, e a adoção 

simples, que seguia na matéria a orientação do Código Civil, deferindo ao adotado a 

metade do que recolhesse o filho legítimo concorrente137. 

                                                 
132 Art. 1º, parágrafo 2º, Lei nº 883/49: “Mediante sentença transitada em julgado, o filho havido fora 
do matrimônio poderá ser reconhecido pelo cônjuge separado de fato há mais de 5 (cinco) anos 

contínuos”. (Parágrafo 2º acrescentado pela Lei nº 7.250/84).  
133 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.30. 
134 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. O direito de família e a constituição de 1998. In: BITTAR, 

Carlos Alberto (coord.). São Paulo: Saraiva, 1989, p.153.  
135 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. O direito de família e a constituição de 1998. In: BITTAR, 
Carlos Alberto (coord.). São Paulo: Saraiva, 1989, p.153.  
136 Art. 2º, Lei nº 883/49, “Qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança será 
reconhecido em igualdade de condições”. (Artigo com redação determinada pela Lei 6.515/77). 
137 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 67. 
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  Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram reconhecidas novas 

modalidades de família, como a união estável e a família monoparental, destacando 

o papel dos filhos, estabelecendo a absoluta igualdade entre os filhos. 

  A absoluta igualdade entre todos os filhos foi consagrada no artigo 227, 

parágrafo 6º da Carta Magna, não mais sendo admitida a distinção entre filiação 

legítima e ilegítima, segundo os pais fossem casados ou não, e adotivos, que existia 

no Código Civil138. 

  Essa proibição vem consubstanciada em vários dispositivos da Constituição 

Federal, como no artigo 3º, incisos II e IV. Eles estabelecem como objetivos 

fundamentais do Estado “a erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

de desigualdades sociais, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

  Da mesma forma o artigo 5º, caput, estabelece serem todos iguais perante a 

lei, sem distinção de quaisquer espécies, devendo ser punidos os atos 

discriminatórios nos termos do inciso XLI, do artigo 5º. 

  Complementando a evolução de filiação foi editada a Lei nº 8.560/92, que 

trata do reconhecimento e da investigação dos filhos havidos fora do casamento.   

  O artigo 1º da Lei nº 8.560/92 determina que o reconhecimento dos filhos 

havido fora do casamento é irrevogável, podendo ser feito no registro de 

nascimento, por escritura pública ou instrumento particular a ser arquivado em 

Cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado e por manifestação 

expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não tenha sido objeto único e 

principal do ato. 

  Ainda nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.560/92 resta estabelecer que na 

hipótese de ausência do pai, o oficial remeterá ao juiz a certidão do termo de 

registro, a fim de ser notificado o suposto pai e, caso não admita a paternidade 

espontaneamente, poderá ser esta investigada, sob iniciativa do Ministério 

Público139.   

  No Código Civil de 2002, persistem presunções de paternidade nos mesmos 

moldes da legislação passada. Além de repetir todo o elenco que existia, foram 

criadas novas presunções nas hipóteses de inseminação artificial. 

                                                 
138 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.320. 
139 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p. 34. 
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   Assim, são presumidos como tendo sido concebidos na constância do 

casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 

o marido, e ainda que se trate de embriões excedentários, nos termos do artigo 

1.597, III e IV, respectivamente, como também é ficta a filiação nas hipóteses de 

inseminação artificial heteróloga, desde que tenha havido prévia autorização do 

marido, nos termos do artigo 1.597, inciso V do Código Civil de 2002. 

  Maria Helena Diniz leciona um novo conceito de filiação, com base na 

socioafetividade, não na biológica ou na adoção propriamente dita:  

Filiação é o vínculo existente entre pais e filhos; vem a ser a relação 
de parentesco consanguíneo em linha retas de primeiro grau entre 
uma pessoa e aqueles que lhe deram a vida, podendo ainda 
(CC,arts.1.593 a 1597 e 1618), ser uma relação socioafetiva entre 
pai adotivo e institucional e filho adotado ou advindo de inseminação 

heteróloga140. 
   

  Para Renato Maia a filiação é uma forma de direito personalíssimo, pois é 

inerente a qualquer pessoa natural que nasceu e está viva, ou seja, passa a ter 

personalidade jurídica e ainda afirma que filho advêm de dois seres, sendo 

necessariamente o homem na figura do pai e uma mulher na figura da mãe, 

independentemente das células reprodutoras terem sido fertilizadas pela via sexual 

ou por outras formas artificiais in vitro141. 

    Ainda a respeito da filiação ser tratada como direito personalíssimo, assim 

define o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe:  

O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou 
seus herdeiros, sem qualquer restrição observado o segredo de 
justiça. 

 
  É importante citar o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por 

que tal dispositivo veio em decorrência dos princípios constitucionais da igualdade 

entre os cônjuges e da isonomia entre os filhos, considerando o estabelecimento de 

filiação a todo filho. 

  A relação de filiação não depende mais exclusivamente da relação biológica 

entre pai e filho, diante do vínculo de afeto que é construído na relação paterno-filial 

e que ampliou o conceito de paternidade, a qual passou a compreender o 

                                                 
140 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família. vol. 5. 27. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.454. 
141 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p. 51. 
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parentesco socioafetivo, que prevalece sobre a verdade biológica, denominada de 

desbiologização da paternidade142. 

  João Batista Villela foi um dos pioneiros do termo “desbiologização da 

paternidade”, afirmando que a paternidade, em si mesma, não é um fato de 

natureza, mas um fato cultural e distingue a procriação de paternidade, sendo a 

procriação no tocante à coabitação sexual entre dois seres humanos do sexo 

masculino e feminino, onde é gerada uma criança; e a paternidade se refere ao 

modo de amar, educar e criar o filho143.  

  A desbiologização da paternidade passou a ter importância para filiação 

homoparental, constituída por dois pais ou duas mães, assim as famílias deixaram 

de ser mera unidade de caráter econômico, social e religioso, para se afirmar 

fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, imprimindo 

considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade144. 

  Para Paulo Luiz Netto Lôbo a desbiologização da paternidade representa a  

exata noção do sentido da filiação moderna, pois identifica pais e filhos não 

biológicos ou não consanguíneos por meio da construção de laços afetivos entre si, 

que prevalecem sobre a verdade biológica, isto é,  a filiação socioafetiva145. 

 Pode-se dizer que a parentalidade não há que ser buscada exclusivamente 

na origem genética do individuo, uma vez que situações fáticas idênticas ensejam 

soluções substancialmente diferentes a depender da realidade do cotidiano da vida 

na medida em que a família se estrutura diariamente146. 

   Apesar dos avanços ocorridos, a filiação no Código Civil de 2002 é regida 

pela origem biológica pela ficção jurídica, eis que as formas de se estabelecer 

vínculo filial são o parentesco natural, oriundo da procriação natural ou por métodos 

na reprodução assistida, sendo a homóloga ou heteróloga, ou o parentesco civil, 

advindo da adoção, inexistindo no nosso código a filiação socioafetiva. 

                                                 
142 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.324. 
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Revista dos Tribunais, 2009, p.324. 
145 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Paternidade Socioafetiva e o retrocesso da Súmula nº 301 no STJ. In: 
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Família e Dignidade Humana. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006, p.795.  
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  Embora não existe na lei o reconhecimento expresso da filiação socioafetiva, 

o instituto vem sendo priorizado na nossa doutrina e jurisprudência, desde que 

comprovada a posse do estado de filho e o laço afetivo paterno/filial construído 

durante a convivência familiar. 

   O reconhecimento da filiação socioafetiva vem sendo admitido implicitamente 

com fundamento no artigo 1.593 do atual Código Civil ao reconhecer o parentesco 

civil resultante de outra origem, isto é, pela socioafetividade.   

  A filiação socioafetiva foi proposta no Projeto de Lei nº 470/2013 elaborado 

pelo IBDFam (Instituto Brasileiros de Direito das Famílias e Sucessões), que prevê 

no seu artigo 75: “Os filhos, independentemente de sua origem biológica ou 

socioafetiva, têm os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações ou práticas discriminatórias”. 

  A concepção atual da nossa legislação consagrou o direito fundamental a 

convivência familiar e adotou a doutrina da proteção integral à filiação. Assim, é 

certo que, com o nascimento e a convivência, os vínculos de filiação, e, 

consequentemente, a parentalidade, se formam, o que necessariamente não se 

coaduna com o vínculo consanguíneo e sim pelo elo afetivo entre os pais e filhos. 

 

2.2 Paternidade 

 

  A Paternidade é definida por meio das principais características essenciais de 

um pai, diante de constantes mudanças ao longo dos séculos da figura paterno-filial. 

  Luiz Roberto de Assumpção, apresenta uma definição de paternidade:  

O termo “paternidade”, em seu sentido plural, apresenta-se rico em 
nuanças, que apontam a composição de um mosaico, que é a 
convivência cotidiana entre pais e filhos, mediante a expressão de 
seus anseios e objetivos, que perpassam os mais variados aspectos 
da relação. E o emprego da expressão “paterno-filial” é feito em sua 
homenagem, pois quer apontar as pessoas que estão inseridas 
nessa relação independentemente do modo de constituição a ela 

relacionado147. 
 

  Silvio de Salvo Venosa, apresenta uma distinção entre filiação e paternidade: 

“filiação exprime a relação entre o filho e seus pais” e paternidade pode ser usada 

                                                 
147 ASSUMPÇÃO, Luiz Roberto de. Aspectos da Paternidade e o Novo Código Civil . São Paulo: 

Saraiva, 2004, p.51. 
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“de forma genérica para expressar a relação do pai e da mãe com relação aos 

filhos”148.  

  Clovis Bevilaqua traz as definições de paternidade e maternidade, 

diferenciando-as de filiação:  

[...] a relação de parentesco existente entre a prole e os progenitores 
chama-se filiação, quando considerada ascencionalmente, dos filhos 
para seus imediatos ascendentes; paternidade, quando considerada 
descencionalmente, do pai para o filho e maternidade, quando ainda 
descencionalmente, se tem em mira a mãe em face do filho. Assim, 
facilmente, percebe-se que a filiação e paternidade dizem respeito a 
mesma relação jurídica a vincular respectivamente filho-pai e pai-

filho149. 
 

    Observa-se que a filiação é vista sob a ótica do filho para o pai, enquanto a 

paternidade, do pai para o filho, sendo essa a primeira observação de sua 

diferenciação. 

   A segunda observação, é que essa diferença de prismas de análise dos 

sujeitos nos institutos da filiação ou na paternidade geram direitos diversos. Na 

paternidade, os pais possuem o direito de guarda e de visitas, nos casos de 

separação; o direito e dever do exercício do poder familiar quanto à pessoa e aos 

bens do filho menor; o dever dos alimentos e da herança por sucessão. 

  Ainda a respeito de paternidade, Renato Maia elucida como a psicanálise 

entende a figura do pai: 

[...] o pai ocupa um lugar determinante, sendo denominado de lugar 
da lei, porque faz o encaminhamento à cultura, tutelando a 
constituição do sujeito, modulando as relações deste sujeito com o 
outro e a sociedade permitindo a inserção da criança no universo das 
leis e do desejo, através de uma estrutura edipiana que promove a 

sua inscrição no social150.  
 

 João Baptista Villela entende que a figura paterna da psicanálise é muito mal 

compreendida, eis que foi trabalhada em uma época em que o perfil da família era 

diferente do atual, pois a figura paterna, enquanto “macho” era a autoridade ou limite 

para o filho. Assim entende o autor: 

Tanto que essa figura é designada no vocabulário técnico pelo termo 
alemão Bezugsperson, isto é, pessoa de referência. Não 
necessariamente varão. Ficou associada ao varão, porque 
frequentemente é este quem exerce o papel. Mas podem ser a avó, a 
professora da escola, a terapeuta e etc. Enfim qualquer pessoa, do 
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sexo masculino ou feminino, a quem a criança possa “referir-se” (sich 
bezieheni) em alemão, que tem o mesmo radical de (Bezug), como 
entidade que ajude a encontrar-se ou a descobrir-se como sujeito151.
  

  Everton Leandro da Costa enfatiza o avanço da paternidade nos dias atuais: 

“Paternidade é uma experiência humana profundamente implicada com propósitos 

sociais e institucionais que a legitima, ou seja, uma construção que deve ser 

compreendida face ao contexto sócio-cultural de um tempo” 152.  

  Assim o que se pode observar é que antigamente ser pai era considerado 

algo da ordem natural e da ciência e o poder de autoridade sobre os filhos. Porém 

nos últimos anos através das mudanças sócio-econômicas e culturais, ser pai é 

aquele que exerce a função parental, ou seja, aquele que cria, educa, presta 

assistência e principalmente constrói um vínculo afetivo com o filho, proporcionado-

lhe seu pleno desenvolvimento psicológico e social. 

  Por fim, não se pode deixar de mencionar novamente a importância da 

promulgação da Constituição Federal, convocando a uma paternidade responsável, 

em razão da união da responsabilidade e da afetividade, principalmente 

resguardando a dignidade da pessoa humana, tanto a dignidade do pai como a do 

filho, assim, como o melhor interesse da criança e do adolescente, visando o que for 

melhor para o filho, que tem direito a uma harmoniosa convivência familiar e social.  

 

2.2.1 Paternidade Biológica 

 

  A paternidade biológica consiste na relação entre pai e filho advinda da 

consanguinidade, gerado pelo método natural ou artificial. 

  Os seres humanos reproduzem-se por ação própria através de ato sexual ou 

através das modernas técnicas de reprodução humana assistida, concebida na 

forma de inseminação artificial, que pode ser homóloga ou heteróloga e fertilização 

in vitro153. 
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   Maria Cristina de Almeida entende que todas as formas de reprodução 

humana dão continuidade à vida. É o instituto fundamental da natureza do homem, a 

força de origem biológica inerente ao ser humano154. 

  Renato Maia define paternidade biológica: 

A filiação biológica como fenômeno da natureza, contém em si o 
sentido biológico, da paternidade pelo qual se atribui a condição de 
pai ao pai genético. É o vínculo que liga gerados e geradores 
firmados pelo encontro fisiológico das células sexuais masculinas 
(espermatozoide) com as femininas (óvulo), que tem como finalidade 
a preservação da espécie humana155.  

  
  Durante muito tempo, a descendência genética  estava ligada ao matrimônio. 

Assim foi estabelecido no Código Civil de 1916, pois o nascimento da criança no 

seio de uma família constituída pelo casamento leva a presunção de que o pai é 

quem esta casado com a pessoa que deu à luz uma criança, ou seja, o pai sempre é 

supostamente, o marido da mãe156. 

  Era imputada uma paternidade biológica, tanto a lei assim a presumia, de 

fato, nem é o estado de filiação, mas pela fidelidade da esposa ao seu marido, como 

um “dever”, é o que se formou a regra pater is est157.  

   Outro fator importante a paternidade, dando ênfase a filiação biológica, foi a 

evolução científica da genética, pois antes dessa mencionada evolução era 

impossível determinar com precisão se um individuo era filho biológico de um 

determinado casal. 

  Com o grande avanço da medicina, vários exames foram criados para 

detectar a veracidade ou não do vínculo biológico paterno.   Em síntese, surgiram os 

exames sanguíneos, MN, ABO, RH e o sistema HLA, sendo que este situava a 

margem de erro entre 96% a 99%. As técnicas mencionadas perderam força a partir 

do momento da descoberta do exame de ADN (acido desoxirribonuclêico), o qual 

estabeleceu a porcentagem de 99,99% sobre a certeza de uma paternidade 

biológica158. 
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   A partir do exame de DNA, tanto a paternidade quanto a maternidade 

puderam ser  precisamente averiguadas. 

  Com relação à maternidade que antes era definida pelo principio mater 

sempre certa est, ou seja, a maternidade é sempre certa, através do exame pericial 

de DNA, colocou em dúvida o mérito e importância deste princípio, pois se 

surgissem dúvidas acerca da verdadeira maternidade esta poderia ser auferida pelo 

exame, resolvendo o caso de roubos e troca de bebês na maternidade159. 

  A evolução jurídica surgiu conjuntamente com a evolução médica, em busca 

da verdade real, pois a necessidade de se descobrir o vínculo biológico se deve ao 

fato de ter que se efetivar os direitos humanos constitucionais conferidos à criança e 

ao adolescente, como a dignidade da pessoa humana, do respeito, da igualdade, da 

convivência familiar e comunitária, conferidos pelo artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988. 

  Assim, assegurando direito à busca da paternidade biológica, é, 

consequentemente assegurado o direito de reconhecimento do estado de filiação, 

nos termos do artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente  

  O filho tem direito de procurar sua paternidade biológica, e poderá obtê-la 

através da propositura da ação de investigação de paternidade, como principal prova 

o exame de DNA, que estabelece com segurança, com uma margem de 99,99%, 

que o filho é biologicamente daquele pai ou mãe160. 

  O reconhecimento da paternidade biológica, garante ao filho o direito aos 

alimentos, a sucessão hereditária e a responsabilidade civil ao filho que 

anteriormente não conhecia seu pai biológico.   

 

2.2.2 Paternidade Pater is est  

 

 A expressão latina pater is est justae quem nuptiae demonstrant, conhecida 

pela abreviação pater is est, pode ser traduzida como: o pai é aquele que demonstra 

legítimas núpcias. Na sociedade romana e germânica, a maternidade era sempre 
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certa e, por conseguinte, o marido, em regra, era considerado o pai dos filhos 

havidos por sua mulher, devido à existência da relação matrimonial entre eles161. 

  Como mencionado antes presumia-se o pai biológico o marido da mãe, assim 

sendo considerado por séculos, mantendo fortemente amarrado vínculo biológico ao 

institucional, além de estar ancorado no dever de fidelidade da mulher162. 

  Nesse sentido, João Baptista Vilela, afirma que foi com base no dever de 

fidelidade da mulher, e não na sua fidelidade efetiva, que se formou a regra pater is 

est quem nuptiae demonstrant. O filho matrimonial é filho do marido de sua mãe, em 

razão basicamente de três aspectos: o jurídico, ou seja, o marido da mãe é por 

presunção pai do filho tido pela mulher com a qual está casado, o biológico, ou seja, 

o marido da mãe é presumidamente o autor genético da fecundação e o socioafetivo 

ou seja, o marido da mãe trata a criança e por ela é tratado como pai163. 

 Assim, presumida a fidelidade da mulher, a paternidade torna-se certa, 

conforme justificativas históricas para essa certeza. A mulher era obrigada a casar 

virgem, não podia trabalhar, ficava confinada no lar cuidando dos filhos e do marido, 

a quem devia respeito e obediência e obviamente os filhos só podiam ser filhos do 

marido164. 

  A presunção também era conferida com a finalidade de proteção da família, 

eis que sempre foi considerada a base da sociedade, e, para a sua estabilidade, era 

imprescindível que os filhos fossem advindos das relações matrimoniais, isto é, 

legítimos165. 

  Pedro Belmiro Welter menciona a finalidade da presunção no Código Civil de 

1916: 

O Código Civil de 1916, ao recepcionar a presunção da paternidade 
não esteve comprometido com a verdade biológica ou sociológica da 
filiação, mas sim, com dois objetivos sociais: o primeiro, de preservar 
a família formada pelo casamento; o segundo, assegurar ao filho, 
nascido na constância do casamento o estado de filho legítimo166. 
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  Luiz Roberto de Assumpção também descreve a finalidade da presunção 

pater is est: 

[...] a presunção pater is est servia justamente para favorecer e 
consolidar a família calcada no patrimônio, pois a sua incidência era 
a garantia legal de que todos os filhos gerados pela mulher casada 
teriam como pai seu marido, mantendo-se, assim, a família como um 
conjunto de pessoas e bens subordinados a um chefe, que os 
administrava com a finalidade de transmitir o nome e o patrimônio 

familiar167.  
 

  Zeno Veloso entende que na presunção pater is est, não há nenhum exagero 

ou desvio em se atribuir legalmente a paternidade do marido, tendo em vista que o 

pai jurídico, em regra, é o pai biológico. Com base no que geralmente acontece, nos 

dados da experiência, nas realidades práticas da vida, a mulher casada, que coabita 

com o marido será por ele fecundada168.  

  José Bernardo Ramos Boeira menciona várias teorias criadas para 

fundamentar a presunção de paternidade, como: a) teoria da acessoriedade: por 

conta do domínio do marido ante sua esposa e consequentemente  do filho; b) teoria 

da presunção da fidelidade da esposa: há a presunção de que a esposa é sempre 

fiel ao seu marido; c) teoria da coabitação exclusiva em que se presumem relações 

sexuais exclusivas entre os cônjuges, d) teoria da vigilância do marido: o marido é 

obrigado a vigiar a conduta de sua esposa e, portanto, o filho que ela der à luz ser-

lhe-á atribuído, e) teoria da admissão antecipada:  o matrimônio presume-se 

aceitação prévia de todos os filhos que esta vier a gerar169.  

  Essas teorias tiveram total influência no ordenamento pátrio. O Código Civil 

de 1916, no artigo 338, aplicava a regra da presunção de paternidade na constância 

do casamento.  

  Pelo artigo 334 do Código Civil de 1916, somente o marido podia contestar a 

legitimidade dos filhos gerados por sua esposa, essa regra ainda consta no artigo 

1.601 do atual Código Civil. 

  Ainda no Código Civil de 1916 o artigo 342, estabelecia se o homem era 

totalmente infértil, essa prova bastava para a negação da paternidade. Essa regra foi 

mantida no artigo 1.599 do novo Código Civil. E o artigo 343 do Código de 1916, 
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estabelecia que não era suficiente para elidir a paternidade a confissão de adultério 

da sua mulher, regra que também foi mantida no artigo 1600 do vigente Código Civil.  

  As hipóteses possíveis de prova da ilegitimidade do filho, estavam previstas 

no artigo 340 do Código Civil de 1916, estabelecia “que o marido se achava 

fisicamente impossibilitado de coabitar com a mulher nos primeiros 121 (cento e 

vinte e um) dias, ou mais, dos 300 (trezentos) que houverem precedido ao 

nascimento do filho” - inciso I - ou, “que a esse tempo estavam os cônjuges 

legalmente separados” - inciso II.  

  Observa-se, que a legislação civil de 1916 protegia ao máximo os filhos para 

que fossem considerados legítimos e consequentemente seus direitos patrimoniais. 

  No atual Código Civil o legislador estabeleceu limites que correspondem com 

as médias fixadas pela ciência, buscando afastar qualquer dúvida quanto ao vínculo 

de paternidade, nas hipóteses do artigo 1.597, incisos I a V, estabelecendo prazos 

para aquém e além da constância do casamento para os filhos nascidos nesses 

períodos. 

   São presumidas como concebidas na constância do casamento as crianças 

nascidas pelo menos 180 dias, depois da celebração do casamento nos termos do 

artigo 1.597, inciso I, do Código Civil de 2002. 

   A lei ainda estende o vínculo de filiação para além do fim do casamento, 

ocorrendo o nascimento até 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade 

conjugal, conforme artigo 1.597, inciso II, do Código Civil de 2002. 

 É estabelecido como marco para o início da contagem do prazo de 300 dias a 

dissolução da sociedade conjugal, que ocorre a partir da separação de fato ou 

morte.  

  Ocorrerá a presunção iuris tantum, isto é, a presunção relativa, que admite 

prova em contrário, no caso se a mulher queira contrair novas núpcias e nascer 

algum filho, assim, se o filho nascer antes de 300 dias presume-se que é do primeiro 

marido, se nascer depois desse prazo, será considerado filho do novo cônjuge170. 

  Até os filhos advindos de inseminação artificial gozam de condição de filho 

por presunção legal. O legislador previu a presunção na constância do casamento, 

dos filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, 

nos termos do artigo 1.597, inciso III do atual Código Civil. 

                                                 
170 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.329. 



55 

  Os filhos havidos, a qualquer tempo, quando se trata de embriões 

excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, ou havidos por 

inseminação artificial heteróloga, desde que haja prévia autorização do marido,  

conforme determina o artigo 1.597, inciso III do vigente Código Civil. 

   A prova de impotência do cônjuge à época da concepção ilide a presunção 

de paternidade nos termos do artigo 1.599 do Código Civil de 2002, desde que 

comprove que se encontrava acometido de doença grave, que impede as relações 

sexuais, por ter ocasionado impotência coeundi absoluta ou que acarretou 

impotência generandi absoluta, isto é, impossibilidade de procriar.  

  Para excluir o pai presumido não é necessária a prova de sua incapacidade 

procriativa, mas a prova da ausência do vínculo consanguíneo, obtida por exame de 

DNA, sendo considerado como a principal prova utilizada, além de ser a mais 

segura, para contestar ou reconhecer a paternidade171. Contudo a prova de 

impotência generandi absoluta, pode ser feita por meio de exame laboratorial por 

custar menos que o exame de DNA. 

 Por fim, Importante mencionar que a lei, não estende a presunção de 

paternidade à união estável, pois a presunção pater is est só existe no casamento, 

tendo em vista que Código Civil de 2002 impõe o dever de fidelidade aos casados e 

não aos companheiros. O adultério só existe entre pessoas com vínculo matrimonial 

e o aos companheiros é previsto o dever de lealdade nos termos do artigo 1.724 do 

atual Código Civil. 

 
 

2.2.3 Paternidade Registral 
 

  Por meio do registro de nascimento constituiu-se a paternidade registral, que 

goza de presunção de veracidade e publicidade, nos termos do artigo 1.603 do 

Código Civil de 2002. 

  O registro faz público o nascimento, tornando-o incontestável. A lei confere o 

registro de nascimento como meio de prova de filiação172. 

  Débora Gozzo ensina que a redação do artigo 1.604 do atual Código Civil, foi 

proposta do projeto original, da lavra de Clovis Bevilaqua, do Código Civil revogado, 
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visto que constava no artigo 348 “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que 

resulta do registro de nascimento” 173. 

   Contudo, mais tarde, o referido artigo foi alterado, tendo sido introduzida a 

parte no artigo 348, cuja redação foi assimilada pelo legislador em 2.002, no artigo 

1.604, que dispõe: “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do 

registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro” 174. 

  Não é só através do registro de nascimento que se dá o reconhecimento 

voluntário da paternidade, pois existem outros modos de reconhecimento, como, por 

meio da escritura pública ou escrito particular a ser arquivado no cartório e por 

testamento, ainda que incidentalmente manifestado, nos termos do artigo 1.609 do 

Código Civil.  

  Ainda dispõe o parágrafo único do artigo 1.609 do Código Civil que o 

reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu 

falecimento, se ele deixar descendentes. 

  O reconhecimento por termo de nascimento ocorre quando o próprio pai ou 

mãe se apresenta ao oficial do Registro Civil e declara a paternidade ou 

maternidade para efeito da lavratura do termo, conforme determina o artigo 1.609 do 

atual Código Civil, e pode ser feito conjunta ou separadamente pelos pais, conforme 

dispõe o artigo 1.607 do atual Código Civil. 

   Em razão da presunção da paternidade dos filhos havidos durante a 

constância do casamento, basta um dos pais munido da certidão de casamento, 

comparecer ao oficial do Registro Civil para lavrar o assento do nascimento175. 

   Se não forem casados é necessário a presença de ambos. No caso da 

ausência do pai, a mãe pode registrar o filho e declinar o nome do pai, 

desencadeando um procedimento administrativo para induzir o genitor omisso a 

proceder o registro do nascimento do filho, sendo um meio termo de um 
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procedimento voluntário e compulsório, provocado pelo oficial do registro civil e 

desencadeado pelo juiz176. 

  No registro de nascimento de filho de outra pessoa como próprio,  tem-se a 

conhecida “adoção à brasileira”, que advém de declaração falsa assumindo 

paternidade ou maternidade alheia, sem observância das exigências legais para 

adoção177. 

   Assim, quem registra como seu filho de outrem, embora aja em 

desconformidade com a lei nos termos do artigo 242 do Código Penal, sua conduta 

em reconhecer filho de outrem é nobre e não enseja vício de consentimento, pois a 

paternidade foi assumida de forma livre e voluntária, sem deixar de mencionar que 

gera a paternidade socioafetiva, fundada no afeto e na posse do estado de filho que 

se revela na convivência familiar178. 

   O reconhecimento por escritura pública, que não precisa ter especificamente 

essa finalidade, pois o reconhecimento pode dar-se até em uma escritura pública de 

compra e venda, bastando que a paternidade seja declarada de modo incidente ou 

acessório em qualquer ato notarial, assinado pelo declarante e pelas testemunhas, 

não se exigindo nenhum ato público especial179. 

  Entretanto é válido o reconhecimento por escritura publica arquivada em 

cartório, pois os dados nele contido serão utilizados no termo de nascimento nos  

termos do artigo 1.609, II do Código Civil. 

   O reconhecimento feito por testamento cerrado, público ou particular, ainda 

que incidentalmente manifestado e até por testamento, aeronáutico ou militar, vale 

por si, inclusive tratando-se de simples alusão incidental à filiação, a menos que 

decorra de fato que acarrete sua nulidade, assim não pode ser o revogado180. A 

nulidade só poderá atacar o reconhecimento se tiver a ver com a incapacidade 

absoluta do testador. Nos outros casos ela prevalece, ainda que o testador seja 

tornado inválido. 
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   O reconhecimento por manifestação direta e expressa perante o juiz, ou por 

termo nos autos, que equivalerá à escritura pública, mesmo que o reconhecimento 

não seja o objeto único e principal do ato que o contém, nos termos do artigo 1.609, 

IV do Código Civil 181. 

  Segundo Maria Helena Diniz, o reconhecimento voluntário é o meio legal dos 

pais revelarem espontaneamente o vínculo que os liga ao filho, outorgando-lhe, por 

essa forma, o status de filho, em consonância do artigo 1.607 do Código Civil.182 

  O reconhecimento é um ato livre, irrevogável e de eficácia erga ommes. Por 

isso, inadmissível o arrependimento183.  

  É um ato pessoal ou personalíssimo dos genitores, não podendo ser feito por 

avô ou tutor, sucessores do pai ou herdeiros do filho. Porém será válido se efetuado 

por procurador, munido de poderes especiais e expressos, porque nesse caso a 

declaração de outorga já está contida na própria outorga de poderes, de maneira 

que o mandatário apenas se limita a formalizar o reconhecimento184.  

 É ato incondicional onde não se admite condição ou termo, que se existentes, 

a lei reputa ineficazes, ou seja, não pode estar sujeito a termo, sendo descabido o 

estabelecimento de qualquer condição, conforme prevê o artigo 1.613 do Código 

Civil185.   

  Não pode ainda, o reconhecimento ser impugnado, a não ser na hipótese de 

erro ou falsidade do registro, conforme dispõe o artigo 1.604 do Código Civil. 

  Contudo, o artigo 1.614 do Código Civil determina que o filho maior não pode 

ser reconhecido sem o seu consentimento e o filho menor tem a prerrogativa de 

impugnar seu reconhecimento, sob pena de decadência, dentro dos quatro anos que 

se seguirem à maioridade ou à emancipação, mediante ação de contestação de 

reconhecimento, fundada na falta de sinceridade, na atribuição de falsa filiação ao 

perfilhado186. 
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  Assim, nos termos do artigo 1.614 do Código Civil, o reconhecimento do filho  

menor não depende de seu consentimento; nem poderia posto ser ele menor, 

podendo impugnar seu reconhecimento pelo prazo decadencial de quatro anos, a 

partir da maioridade ou à emancipação,  já o maior de idade, não pode ser 

reconhecido sem o seu consentimento. 

  O filho ou qualquer outra pessoa não poderá intervir no estado de filiação, 

salvo quando o filho atingir a maioridade, na forma do art. 1.614, do Código Civil187. 

  O reconhecimento é irrevogável, por expressa disposição da Lei nº 8.560/92, 

art. 1º, caput, bem como o artigo 1.610 do Código Civil, pois uma vez praticado, não 

pode ser desfeito ad nutum, unicamente pela vontade de quem o praticou. Então, 

basta o pai celebrar o ato, observada qualquer das formas estabelecidas em lei, 

para que se crie no mundo jurídico o estado legal de filiação. 

  O reconhecimento voluntário apenas é possível quando não houver registro 

de nascimento do filho, sendo inválido se este já tiver sido reconhecido; devido à 

impossibilidade jurídica de dualidade de filiações na mesma pessoa. Só será 

permitido novo reconhecimento caso se anule o primeiro por erro ou falsidade. Caso 

não tenha havido registro, por omissão dos pais casados, assegura-se ao filho a 

ação de prova de paternidade ou reconhecimento forçado188. 

  Caso o pai seja relativamente incapaz pode ser feito o reconhecimento, mas 

para isso necessita da assistência dos seus pais ou representante legal. No caso de 

o pai ser absolutamente incapaz, deverá ser representado por seus pais ou pelo 

tutor nos termos do artigo 1.634, inciso V do Código Civil.  

  O filho reconhecido fica sob a guarda de quem o reconheceu nos termos do  

artigo 1.612 do Código Civil. O filho registrado somente no nome de um dos seus 

genitores será necessariamente o seu guardião, mas se o genitor for casado, o filho 

não poderá residir no lar conjugal se não houver o consentimento do seu cônjuge 

como dispõe o artigo 1.611 do Código Civil.  Para Maria Berenice Dias, essa norma 

é inconstitucional, pois a criança tem o direito à convivência familiar, além de que 

deve prevalecer o melhor interesse da criança189.  
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    Na realidade não é comum a convivência familiar harmoniosa entre o 

enteado e a madrasta ou o padrasto. Por isso o Código Civil estabeleceu a regra 

prevista no artigo 1.611, pois o legislador buscou estabelecer a paz conjugal em 

relação à presença do filho não havido no casamento. 

  O reconhecimento do estado de filiação poderá resultar de casamento 

declarado nulo, nos termos do artigo 1.617 do Código Civil, em tal hipótese mesmo o 

casamento privado de validade, produzirá efeitos em relação aos filhos190. 

 Se não houver o reconhecimento voluntário, é necessário o reconhecimento 

judiciário ou forçado que dependerá de ação de investigação de paternidade ou 

maternidade promovida pelo próprio filho, por seu representante legal ou pelo 

Ministério Público, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8560/92191.  

 Maria Helena Diniz declara que o reconhecimento judicial de filho resulta de 

sentença proferida em ação intentada para esse fim, sendo direito personalíssimo e 

indisponível, em razão do caráter pessoal, embora os herdeiros do filho possam 

continuá-la. Caso seja menor será representado ou assistido pela mãe ou tutor192.  

A sentença que declara a paternidade produz os mesmos efeitos pessoais, 

patrimoniais e sucessórios do reconhecimento voluntário, devendo para tanto, ser 

averbada no registro competente193. 

  Diante disso, percebe-se que o reconhecimento de paternidade confere o 

status de filho, e aquele que reconheceu a paternidade a condição de pai, com todos 

os deveres e prerrogativas a ela inerentes, e das quais não mais se furtará, posto 

que além de irrevogável, é hábil, também, a produzir todos os seus efeitos legais. 

 

2.2.4 Paternidade Socioafetiva  

 

A paternidade no direito de família brasileiro sofreu diversas modificações ao 

longo do tempo, como mencionado neste trabalho.  
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 A família do terceiro milênio é formada pelo casamento, pela união estável e 

pela comunidade formada por qualquer dos pais e o filho, denominada de família 

monoparental, dentre outras, como a família homoafetiva, anaparental ou 

recomposta.  

 Observa-se que essa igualdade predominou entre as entidades familiares, 

fundadas nos elos afetivos, predominando estes em detrimento do patrimonial em 

busca da felicidade recíproca dos membros familiares, nos termos dos artigos 226 a 

230 da Constituição Federal de 1988194. 

As famílias começaram a ser instituídas de outras formas não previstas em 

lei, ligadas unicamente por relações de afeto, que começaram a ganhar força195, 

conquistando espaço na doutrina e nas decisões jurisprudenciais, por meio do 

critério socioafetivo, pelo que cresce cada vez mais a sua relevância, ainda, que não 

inserido no Código Civil de 2002196. 

 Silvio de Salvo Venosa disserta sobre o critério socioafetivo: 

Lembremos, porém, que a cada passo, nessa seara, sempre deverá 
ser levado em conta o aspecto afetivo, qual seja, a paternidade 
emocional, denominada socioafetiva pela doutrina, que em muitas 
oportunidades, como nos demonstra a experiência de tantos casos 
vividos ou conhecidos por todos nós, sobrepuja a paternidade 
biológica ou genética197.  
 

   João Baptista Villela citado no segundo capitulo é considerado um dos 

pioneiros a estudar e defender a aplicabilidade da paternidade socioafetiva, tanto 

que no ano de 1979, o autor publicou o artigo “Desbiologização da Paternidade”, 

afirmando  que a paternidade se refere ao modo de amar, educar e criar o filho198.  

  Em 1999 o autor publica outro artigo “O Modelo Constitucional da Filiação: 

verdade e supertições” e concluiu sua tese afirmando que existem muitas crianças 

que desejam receber o amor de um pai, e pais que querem transmitir afeto e exercer 

todas as funções de uma verdadeira paternidade. Assim, é necessário que ocorra a 

desbiologização da paternidade para que a verdadeira relação paterno-filial, 
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baseada no amor e no afeto, prevaleça, independentemente do liame sanguíneo 

entre pai e filho199. 

  Luiz Roberto de Assumpção ressalva a importância da paternidade 

socioafetiva nas relações familiares:  

[...] a paternidade é hoje, acima de tudo, socioafetiva, moldada pelos 
laços afetivos cujo significado é mais profundo do que a verdade 
biológica, em que o zelo, o amor paterno e a natural dedicação ao 
filho pelo pai dia a dia revelam uma verdade afetiva, em que a 
paternidade vai sendo construída pelo livre desejo de atuar em 
integração e interação paterno-filial. A paternidade socioafetiva forma 
sólidos e verdadeiros laços entre pais e filhos, independentemente 
da voz do sangue, porque esta já não é suficiente para a formação 
daqueles vínculos na atual perspectiva das relações familiares200.
  

   Assim entende Fabiane Aline Teles Goulart: 

A paternidade afetiva ou socioafetiva tem uma base fortemente 
sociológica, sendo aqueles filhos ligados com os pais por meio do 
amor, convivência e respeito, através de uma verdadeira relação 
paterno-materno filial. Mesmo sem nenhum vínculo biológico, os pais 

mesmo assim, criam uma criança por opção201. 
 

   Nota-se que relação paterno-materno filial afetiva pode ocorrer na hipótese 

em que alguém, que não o pai biológico, ostenta a função de pai, tratando a criança 

como se filho seu fosse. Nesses casos, o afeto e o amor constituem características 

imprescindíveis na criação da criança, pouco importando a existência de liame 

consanguíneo entre ambos.  

  Ressalte-se todavia, que o pai biológico que cuida do seu filho com amor 

também pode ser pai socioafetivo. 

  Nesse sentido Luiz Edson Fachin observa que o vínculo da paternidade: “[...] 

não é apenas um dado, pois em contrário, ela tem a natureza de se deixar 

construir”202, ou seja, tanto a paternidade biológica ou não, é construída durante a 

convivência familiar. 
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   Os verdadeiros pais são identificados naqueles que tratam o filho com 

carinho, o amor, zelo, cuidado e pela capacidade de renunciar a certas coisas em 

favor do filho. Possuem a capacidade de transmitir amor, saber proteger e educar, 

por isso a filiação paterna ou materna se constrói no dia a dia203.  

   Assim é a paternidade socioafetiva, uma relação totalmente desvinculada dos 

laços de consanguinidade entre pais e filhos, fundada no amor e afeto, pois o 

desenvolvimento da criança se dá por meio da forma que foi criado, ou seja, com 

amor, cuidado, carinho, amparo, educação, alimentação e respeito.  

  Como já mencionado o Código Civil de 2002 não admite expressamente o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva. Porém, o instituto vem sendo 

priorizado na nossa doutrina e jurisprudência, haja vista que a família passou a se 

conservar por elos afetivos, um importante componente responsável pela sua 

formação, compreensão e continuidade204.   

  Os Tribunais do Brasil vêm declarando sua eficácia nas ações de 

reconhecimento, restando claro que o novo direito de família preconiza o princípio da 

afetividade, estando o afeto presente entre os entes familiares, independentemente 

de as ligações entre eles serem consanguíneas ou afim. 

  Fabiane Aline Teles Goulart enuncia a importância da afetividade nas 

relações familiares: 

Afetividade, como elemento nuclear e definidor da união familiar, tem 
a função de unificar e estabilizar o respeito, a liberdade, a igualdade, 
o companheirismo, a cooperação, a amizade e a cumplicidade. Isso 
deve ocorrer na relação entre os pais e os filhos, todos unidos pelos 
sentimentos205. 
 

   Esse pensamento também é aplicado à filiação socioafetiva, como o filho de 

criação, quando comprovado o estado de filho afetivo, quando presentes os 

elementos de posse do estado de filho, como na adoção judicial, ou reconhecimento 

                                                 
203 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 

32, fev./mar.2013, p.26. 
204 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 

32, fev./mar.2013, p.20. 
205 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 

32, fev./mar.2013, p.20. 
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voluntário ou judicial da paternidade ou maternidade e a conhecida “adoção a 

brasileira” 206.  

  O filho de criação advém quando a pessoa cria e educa uma criança ou 

adolescente em seu lar, por mera opção, com base no vínculo de amor e afeto, 

sendo tratada perante a sociedade como se filho fosse207. 

  A adoção judicial é compreendida não só como um ato jurídico voluntário, 

mas como uma relação socioafetiva, em decorrência do afeto, de amor e 

solidariedade, que une o pai ao filho como se fosse consanguíneo208.  

  A adoção à brasileira ocorre quando a criança, ao nascer, é registrada 

diretamente pelos pais afetivos, como se fossem biológicos, cuja conduta é 

considerada crime tipificado no artigo 242, do Código Penal, que dispõe: 

Art. 242. Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de 

outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou 

alterando direito inerente ao estado civil: Pena – reclusão, de dois a 

seis anos.  

 

   Contudo, na prática, o juiz poderá aplicar o perdão judicial, em razão da 

conduta nobre dos pais em registrar filho alheio, previsto no parágrafo único do 

artigo 242 do Código Penal, que dispõe: “Se o crime é praticado por motivo de 

reconhecida nobreza: Pena: – detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, podendo “o juiz 

deixar de aplicar a pena”.  

  Uma vez aperfeiçoada a declaração de vontade do reconhecimento voluntário 

da filiação, admitindo a pessoa ser pai ou mãe de outra pessoa, torna-se irrevogável 

o estabelecimento de filiação209. 

   Da mesma forma, o reconhecimento espontâneo, daquele que reconhece a 

paternidade, mesmo sabendo não ser o pai biológico, tipifica a adoção, que é 

irrevogável210. 

                                                 
206 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p.148. 
207 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 
32, fev./mar.2013, p.24. 
208 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 
32, fev./mar.2013, p.24. 
209 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.150. 
210 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p.150. 
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  Constata-se que a verdadeira paternidade ocorre quando existe um ato de 

vontade por parte dos pais, independentemente de ser biológica ou não, mas deve 

ser expresso o desejo de criar um vínculo com o filho através do amor e do afeto. 

   José Bernardo Ramos Boeira enuncia a verdadeira paternidade: 

 
[...] é uma relação afetiva, íntima e duradoura, caracterizada pela 
reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo tratamento 
existente na relação paterno-filial, em que há o chamamento de filho 

e a aceitação do chamamento pelo pai211.  
 

  Renato Maia define pai: 
 

Pai também é aquele que se revela no comportamento cotidiano, de 
forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços da paternidade 
numa relação psico-afetiva. Aquele enfim, que, além de poder 
emprestar seu nome de família, trata o individuo como seu 
verdadeiro filho perante o ambiente social212. 
 

 Por fim, a paternidade socioafetiva se revela no tratamento de alguém como 

se fosse o pai e, do mesmo jeito, a criança se comportando tal como um filho, nem 

sempre é verdade desde logo, nem sempre se apresenta desde a concepção ou do 

nascimento, ela se constrói e refina-se no seio da vivência familiar. 

 

2.2.4.1. Elementos caracterizadores da paternidade socioafetiva: posse do 

estado de filho 

 

   O reconhecimento da paternidade socioafetiva é caracterizado pelos 

elementos da posse de estado de filho, pois em matéria de filiação, é o fato de o 

filho gozar da posse do estado, que prova o vínculo parental213. 

  José Bernardo Ramos Boeira conceitua a posse de estado: 

 
É a posse de estado, a expressão forte e real do parentesco 
psicológico, a caracterizar a filiação afetiva. Alias, não há modo mais 
expressivo de reconhecimento do que um pai tratar o seu filho como 
tal, publicamente, dando-lhe proteção e afeto, e sendo o filho assim 
reputado pelos que, com ele, convivem. E pode-se afirmar que a 

                                                 
211 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade, Posse do Estado de Filho: 

Paternidade Socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.60. 
212 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.173. 
213 DIAS, Maria Berenice Dias. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.338. 
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desbiologização da paternidade tem, na posse de estado de filho, 

sua aplicação mais evidente214.  

 
  Luiz Edson Fachin explica através dos elementos da posse de estado de filho 

que caracterizam um verdadeiro pai:  

[...] a verdadeira paternidade pode também não se explicar apenas 
na autoria genética da descendência. Pai também é aquele que se 
revela no comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, 
capaz de estreitar os laços da paternidade numa relação psico-
afetiva, aquele, enfim, que além de poder lhe emprestar seu nome de 
família, o trata como sendo verdadeiramente seu filho perante o 
ambiente social215. 
 

  Zeno Veloso, a respeito da posse de estado, indaga: 

 
[...] se o genitor, além de um comportamento notório e contínuo, 
confessa, reiteradamente, que é o pai daquela criança, propaga-se 
esse fato no meio em que vive, qual a razão moral e jurídica para 
impedir que esse filho, não tendo sido registrado como tal, 
reivindique, judicialmente, a determinação de estado216. 

 

    Assim, diante da indagação de Zeno Veloso, resta demonstrada a verdade 

real, pelo simples fato do filho gozar da posse de estado, em decorrência do elo de 

afetividade entre pai e filho, independentemente de elo consanguíneo. 

  Maria Berenice Dias conceitua a filiação socioafetiva: 
 

A filiação socioafetiva corresponde à verdade aparente e decorre do 
direito de filiação. A necessidade de manter a estabilidade da família, 
que cumpre a sua função social, faz com que se atribua um papel 
secundário à verdade biológica. Revela a constância social da 
relação entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que 
existe não pelo simples fato biológico ou por força de presunção 

legal, mas em decorrência de uma convivência afetiva217.  
 

 Carvalho Santos enuncia: “a posse de estado de filho é o conjunto de fatos 

que estabelecem, por presunção, o reconhecimento da filiação do filho pela família a 

qual pretende pertencer” 218.  

  O Código Civil revogado, cujo projeto original de lavra de Clóvis Bevilaqua, já 

previa a posse de estado de filho, especificamente no artigo 430, conforme ensina 
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Débora Gozzo: “A posse do estado resulta da existência de fatos que induzam 

relações de filiação e paternidade entre um indivíduo e o chefe da família a que ele 

pretende pertencer”219. 

   A autora ainda relata que Clovis Bevilaqua já se manifestava sobre a 

importância da posse do estado de filho e naquela ocasião apresentou para a 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados, afirmando: 

A posse do estado, isto é, o concurso de circunstâncias indicadoras 
da relação de filiação, é, por si só, um fato de valor demonstrativo 
muito considerado, é, como disse Demolombe, um verdadeiro 
reconhecimento, porque ‘quando um homem constante e 
publicamente tratou um filho como seu, quando o apresentou como 
tal em sua família e na sociedade, quando, na qualidade de pai, 
proveu sempre suas necessidades, a suma manutenção, a sua 
educação, é impossível não dizer que ele o reconheceu’220. 

 
  Porém, o projeto original foi revisado e suprimida a segunda parte da redação 

do artigo 432 “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 

nascimento, achando-se este confirmado com a posse do dito estado”, sendo 

impedido qualquer questionamento sobre o estado de filho221. 

   A doutrina costumeiramente vem reconhecendo a existência de vínculo 

socioafetivo a partir da comprovação dos requisitos que compõem a posse de 

estado de filho, sendo eles, nome, trato e fama. 

  A posse do estado de filho é entendida como uma relação clara e pública de 

um vínculo natural existente entre pais e filhos, sendo necessário que os pais tratem 

o filho como tal, tendo esse filho os direitos e deveres oriundos desta relação 

paterno-filial. 

   Orlando Gomes descreve como ostentar um estado de filho: “Possuir um 

estado é ter de fato o título correspondente, desfrutar as vantagens a ele ligadas e 

suportar seus encargos. É passar a ser tratado como filho”222. 

  Ainda, acrescenta o autor, o estado de filho é identificado pela exteriorização 

da condição de filho, nas seguintes circunstâncias: “a) sempre ter levado o nome 

                                                 
219 GOZZO, Débora. O direito fundamental à intimidade x o direito fundamental à identidade genética. 
In: PEREIRA, Pereira da Cunha; DIAS, Maria Berenice (Org.). Direito das Famílias. São Paulo: 
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dos presumidos genitores; b) ter recebido continuamente o tratamento de filho; c) ter 

sido constantemente reconhecido, pelos presumidos pais e pela sociedade como 

filho legítimo”223. 

 Renato Maia corrobora: 

 
A posse de estado de filho é uma situação fática que se prende em 
três aspectos, a saber: o nome paterno, o tratamento dispensado 
como pai ao filho e o conceito ou fama de que desfruta no meio 
social, como filho de fulano ou ao contrario do fulano como pai de 

sicrano224. 

 
 O nome é um dos elementos da prova da posse do estado de filho, entretanto 

é o menos relevante para sua caracterização, segundo a doutrina, pois ao nascer, 

ao filho é dado o sobrenome daquele que é considerado seu pai. O fato, pois, de o 

filho nunca ter usado o patronímico do pai, não enfraquece a “posse de estado de 

filho”, se concorrerem os demais elementos, como o trato e a fama a fim de 

confirmarem a verdadeira paternidade 225.  

  Pedro Belmiro Welter explana: 

[...] a doutrina, em sua maioria dispensa o requisito do nome, 
bastando a comprovação dos requisitos do tratamento e da 
reputação, visto que o filho é quase sempre identificado pelo seu 
sobrenome, pelo que até mesmo a posição social e o grau de 
educação das pessoas envolvidas são fatores que se deve 
considerar para a configuração e tipificação desses dois elementos 

essenciais 226. 

 
  O trato é o elemento que decorre do fato de o filho ser tratado como tal, 

criado, educado227 e apresentado como filho pelo pai e pela mãe  228.  

 Ainda sobre esse elemento, Pedro Belmiro Welter cita Eduardo dos Santos: 

A reputação e o tratamento, segundo, Eduardo dos Santos, 
dependem da personalidade de cada pessoa, do seu temperamento 
e caráter, da sua categoria e condição social, situação econômica e 
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familiar, grau de educação e instrução e hábitos, isso porque se pode 

chamar alguém de filho sem dar, entretanto, o tratamento de filho229. 

 
  Ainda complementa: 

[...] o tratamento de filho é desvelado através de duas condutas: a 
primeira, pelos atos de proteção e amparo econômico (sustento, 
vestuário, educação ou colocação): a segunda, pela afetividade por 
parte dos pretensos pais (carinho, ternura, desvelo, amor e 

respeito)230.  

 
    O trato é um elemento no qual constata-se que o pai deve prover as 

necessidades de um filho, tanto material, como o sustento, vestuário e educação, 

como amparo moral e afetivo. O mais importante nesse elemento da posse do 

estado de filho, é o carinho, respeito e o afeto que uma pessoa dispensa a um filho 

sem nenhum vínculo biológico, apenas pelo simples fato de amar. 

  A fama é o elemento que leva à exteriorização do estado de filho, e se dá pelo 

seu reflexo no meio social em que vive. Ela é o reconhecimento público desta 

situação fática231. 

  Para Pedro Belmiro Welter, o tratamento é o melhor índice de reputação, 

exigindo-se certa continuidade, atos inequívocos e públicos. Não basta a prática de 

um ato isolado, com sentido incerto. Exige-se a reiteração, regularidades e 

sequência, não sendo revelados desse tratamento atos equívocos clandestinos, 

esporádicos e avulsos232. 

  Assim, para Edmilson Villaron Franceschinelli a reputação merece cuidado 

especial, discorrendo: 

[...] não bastando a prova do ‘diz-se’, o ‘consta’, o ‘é voz pública’, o 
‘ouvi dizer’, pois os boatos, a má língua, a bisbilhotice malévola não 
constituem a reputação, que deve ‘basear-se em fatos concretos, 
tem de ser uma prudente, séria e lógica ilação dos fatos’.Além disso, 
segundo o autor a reputação deve ser contínua, na medida em que 
não servem de prova os fatos intermitentes, avulsos, sem 
concatenação e sequência lógica233. 
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  Para Renato Maia o requisito da fama desdobra-se em três elementos, 

conforme palavras de Tomás Oliveira e Silva, a saber: 

[...] a) convicção da paternidade, que pela sua firmeza e motivação 
estabelece a razão da fixação da paternidade, afastando qualquer 
possibilidade da filiação sem causa; b) generalidade da convicção ou 
ausência de contestação; c) conceito de público, polêmico porque 
pode se limitar as pessoas das relações de um, de outro, ou de 

ambos234. 
 

 O requisito da fama é a aparência, a reputação como filho, pelo pai, e vice-

versa, no meio social onde habita, ou seja, a própria sociedade reconhece a 

reputação do filho pelo pai, pois essa relação filial-paterna é de conhecimento 

público235. 

  Na paternidade socioafetiva, além dos elementos do estado de posse de filho 

é imprescindível o elo afetivo existente entre pai e filho, proporcionando ao filho 

afetivo o cuidado, amor, dignidade, respeito e a convivência familiar e outros 

importantes para seu desenvolvimento236. 

  O Código Civil de 2002 não reconheceu expressamente a paternidade 

socioafetiva, porém a doutrina entende que presentes os elementos do estado de 

posse de filho e o afeto, é formado o vínculo de filiação afetiva, tendo fundamento no 

artigo 1.605, caput, inciso II, do Código Civil, que dispõe que na falta ou defeito, do 

termo de nascimento, “poderá provar-se filiação por qualquer modo admissível em 

direito”, ou seja, através do estado de filho afetivo237. 

  A doutrina entende que caracterizado o vínculo de filiação afetiva, tem-se o 

surgimento da existência do parentesco entre os pais e o filho, sendo certo que o 

parentesco civil será tido como de outra origem, ou seja, in casu, de origem afetiva, 

a teor do artigo 1.593 do Código Civil de 2002, que dispõe: “o parentesco é natural 

ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial238. 

                                                 
234 MAIA, Renato. Filiação Paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS, 2008, p.184. 
235 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 
32, fev./mar.2013, p.32. 
236 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 
32, fev./mar.2013, p.33. 
237 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.161. 
238 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p.162. 



71 

  Assim surge a filiação socioafetiva, preconizando a realidade do filho gozar da 

posse de estado atribuindo função social à paternidade, pois caracteriza a 

paternidade como ela deve ser atribuída por uma convivência afetiva e familiar e, 

não pelo simples aspecto de fator biológico ou por mera ficção legal, que cria o 

vínculo de parentabilidade239. 

  Por fim, tem- se a doutrina e o posicionamento unânime das decisões nos 

tribunais brasileiros pelo reconhecimento da paternidade socioafetiva e sua 

prevalência em detrimento do critério biológico, fundada nos laços de amor e afeto, 

no convívio diário entre pais e filhos, com a presença do trato, da fama e 

eventualmente o nome, que são elementos característicos da posse de estado de 

filho, que devem ser evidenciados e notados pela sociedade. 

 

2.2.4.2 Poder Familiar na Paternidade Socioafetiva 

  

 Com o advento da Constituição Federal foi contemplada a igualdade dos 

cônjuges no tocante a titularidade e exercício do poder familiar, conforme dispõe o 

seu artigo 226, parágrafo 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”, deixando de existir o poder do 

pai (pátrio) para poder compartilhado dos pais (familiar).  

 Segundo Washington de Barros Monteiro o poder familiar nada mais é que 

um múnus público, imposto pelo Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de 

seus filhos240. Nesse sentido Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves e 

Orlando Gomes definem o poder familiar241.  
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2013, p.601. “O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais no tocante à 

pessoa e aos bens dos filhos menores”. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.412. O ente humano necessita, durante sua infância, de quem o crie e 
eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, em suma tenha a regência de sua 

pessoa e seus bens. As pessoas naturalmente indicadas para o exercício dessa missão são os pais. 
A eles confere a lei, em princípio, esse ministério, organizando-o no instituto do poder 
familiar.GOMES, Orlando. Direito de Família . 14.  ed. atual. por Humberto Theodoro Junior. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002, p. 382. 
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   Nessa trilha, o artigo 1.631 Código Civil, atribuiu o poder familiar a ambos os 

pais, em igualdade de condições, dispondo: “Durante o casamento e a união estável, 

compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o 

exercerá com exclusividade” . 

    Há um grande equívoco na redação do artigo 1.631 do Código Civil de 2002, 

ao declarar que “durante o casamento e a união estável compete aos pais o poder 

familiar”. Na verdade decorre do reconhecimento dos filhos por seus genitores, 

independentemente da origem do seu nascimento e não só do casamento e da 

união estável 242.  

  Assim, o poder familiar também compete aos pais socioafetivos, 

independentemente da origem do filho, em razão do estabelecimento da 

parentalidade socioafetiva como forma de parentesco civil, nos termos do artigo 

1.593 do atual Código Civil. 

  A essência da paternidade socioafetiva é o exercício fático da autoridade 

parental, competindo aos pais socioafetivos dirigir a criação e educação dos filhos 

afetivos, provendo-os de meios materiais para sua subsistência e instrução de 

acordo com seus recursos e sua posição social.  

  A vinculação socioafetiva nas relações entre as pessoas no âmbito familiar é 

a geradora do parentesco socioafetivo que em regra decorre do reconhecimento da 

paternidade socioafetiva.  

  Seu reconhecimento por sentença é condição para sua eficácia jurídica, 

gerando os mesmos efeitos do parentesco natural, tanto de ordem pessoal, na 

criação do vínculo de parentesco e permitindo a adoção do nome da família 

socioafetiva, como no aspecto patrimonial, sendo gerados direitos e deveres à 

alimentos e direitos sucessórios, mas ainda não se estabeleceu o dever/direito do  

poder familiar, conforme recentes decisões dos tribunais estaduais brasileiros. 

  O poder familiar mesmo antes do reconhecimento da paternidade socioafetiva 

por sentença, é exercido de forma fática durante a convivência familiar por 

padrastos, madrastas, avós e avós que exercem a função parental.  

  O Projeto de Lei nº 470/2013, elaborado pelo IBDFam (Instituto Brasileiros de 

Direito das Famílias e Sucessões), prevê que o parentesco pode resultar da 

                                                 
242 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 20.  ed. atual. por Tânia Pereira da 

Silva, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.452. 
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socioafetividade, conforme artigo art. 9º, que dispõe: O parentesco resulta da 

consanguinidade, da socioafetividade e da afinidade. (grifos nossos) 

   O referido Projeto de Lei define as famílias parentais no seu artigo 69, 

dispondo: As famílias parentais se constituem entre pessoas que têm relação de 

parentesco ou mantêm comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência.  

   Ainda apresenta duas formas de famílias parentais, sendo: “Família 

Monoparental é a entidade formada por um ascendente e seus descendentes, 

qualquer que seja a natureza da filiação ou do parentesco”, nos termos do artigo 69, 

parágrafo 1º:  E  “Família Pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, 

bem como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais”, nos 

termos do artigo 69, parágrafo 2º. 

  O aludido Projeto de Lei também dispõe sobre o poder familiar no seu artigo 

70: “O cônjuge ou companheiro pode compartilhar da autoridade parental em 

relação aos enteados, sem prejuízo do exercício da autoridade parental dos pais”. 

   Ainda estabelece que na família recomposta é formado o parentesco por 

afinidade, nos termos do artigo 71: “Os enteados e o padrasto ou madrasta 

vinculam-se em parentesco por afinidade”. 

  Assim, o Projeto de Lei nº 470/2013 no seu artigo 9º estabelece que o 

parentesco resulta da socioafetividade, ou seja, comprovado a posse de estado de 

filho afetivo é reconhecida a paternidade socioafetiva e formado o parentesco 

socioafetivo, diferente da convivência do/a enteado/a com madrasta ou padrasto, 

que assumem a função parental e vinculam-se em parentesco por afinidade. 

 Contudo para o Projeto de Lei nº 470/2013, a autoridade parental incumbem 

aos pais e companheiros, ou seja, no parentesco socioafetivo ou por afinidade, nos 

termos do artigo 90: 

Art. 90. Aos pais incumbe o dever de assistência moral e material, 
cuidado, educação e formação dos filhos menores.§ 1º Autoridade 
parental é exercida por ambos os pais.§ 2º Na falta ou impedimento 
de um dos pais, o outro a exerce com exclusividade.§ 3º O cônjuge 
ou companheiro de um dos pais pode compartilhar da autoridade 
parental em relação aos enteados, sem prejuízo do exercício da 
autoridade parental do outro.  
 

  Na Argentina foi proposto “Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion” 

que também prevê os direitos e deveres dos cônjuges ou companheiros dos filhos 

afins no exercício da autoridade parental. 
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  O “Progenitor afín” é definido no artigo 672 do Projeto: “Se denomina 

progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el 

cuidado personal del niño o adolescente” 243.  

  Em seguida no artigo 673 estabelece os deveres do “progenitor afín”, 

dispondo: 

El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la 
crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos 
relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones 
ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el 
progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del 

progenitor244. 
 

  O artigo supramencionado estabelece em caso de desacordo entre o pai e 

seu cônjuge ou parente, prevalece o critério do pai. Esta parceria não afeta os 

direitos dos detentores da autoridade parental.  

  Ainda o pai pode delegar ao cônjuge ou companheiro o exercício da 

autoridade parental em outras situações emergenciais ou casos de incapacidade, 

conforme estabelece o artigo 674:  

El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o 
conviviente el ejercic io de la responsabilidad parental  cuando no 
estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por 
razones  de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y s iempre 
que exista imposibilidad para  su desempeño por parte del otro 
progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su 
ejercicio245.  
 

  Esta delegação requer aprovação do judicial, exceto se o outro genitor 

expressar sua permissão de modo confiável.   

   O Projeto ainda prevê o exercício conjunto da autoridade parental com o pai 

por afinidade em caso de morte, ausência e incapacidade, nos termos do artigo 675:  

En caso de muerte, ausencia, incapacidad o capacidad restringida 
del progenitor que no ejerce la  responsabilidad parental, el otro 
progenitor puede  asumir dicho ejercicio conjuntamente  con su 

cónyuge o conviviente246. 
 

                                                 
243 ARGENTINA. Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Redactado por la Comisión 

de Reformas Designada por Decreto 191/2011. 
244 ARGENTINA. Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Redactado por la Comisión 
de Reformas Designada por Decreto 191/2011. 
245 ARGENTINA. Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Redactado por la Comisión 
de Reformas Designada por Decreto 191/2011. 
246 ARGENTINA. Proyecto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Redactado por la Comisión 

de Reformas Designada por Decreto 191/2011. 
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  Este acordo entre o pai em exercer o poder paternal e seu cônjuge ou 

convivente deve ser homologado judicialmente. Em caso de conflito prevalece a 

opinião do pai.  

  Notam-se algumas semelhanças entre o direito brasileiro apontado no Projeto 

de Lei nº 470/2013 e o direito argentino disposto no “Proyecto de Codigo Civil y 

Comercial de la Nacion”, no tocante ao poder familiar, pois em ambos incumbe aos 

pais o seu exercício, podendo os cônjuges ou companheiros compartilhar da 

autoridade parental em relação aos enteados, sem prejuízo do exercício da 

autoridade parental do pai. 

   Hodiernamente os tribunais estaduais brasileiros estão admitindo o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva revelada por meio de adoção e “adoção 

à brasileira”, desde que comprovado o estado de posse de filho afetivo, em razão do 

estabelecimento da parentalidade socioafetiva como forma de parentesco civil, nos 

termos do artigo 1.593 do atual Código Civil. Porém, nada foi estabelecido sobre o 

dever/direito do poder familiar. 

 Assim, aguarda-se decisão do Supremo Tribunal Federal para direcionar 

sobre o reconhecimento da paternidade socioafetiva e seus efeitos pessoais e 

patrimoniais. Além da possível aprovação do Projeto Lei nº 470/2013 que prevê o 

parentesco socioafetivo ou por afinidade e a incumbência do poder familiar aos pais 

e companheiros em relação aos seus enteados.  
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3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 

3.1 Dignidade da Pessoa Humana na Paternidade Socioafetiva 

 

  A Constituição Federal referenciou a dignidade da pessoa humana à 

qualidade de princípio constitucional fundamental:  

TÍTULO I Dos Princípios Fundamentais  
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
[...]  
III – a dignidade da pessoa humana (grifos nossos). 
 

 O princípio da dignidade humana é o mais universal de todos os princípios, é 

um macro princípio sob o qual irradiam e estão contidos outros princípios como o da 

liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, uma coleção de 

princípios éticos247.  

 Como ensina Ingo Wolfgang Sarlet: 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral 
do ser humano, onde as condições mínimas para a existência digna 
não forem asseguradas, onde não houver uma limitação do poder, 
enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e 
dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 
minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da 
pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar 
de mero objeto de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, converge no 
sentido de que também para a ordem jurídico-constitucional a 
concepção do homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as 
consequências que daí podem e devem ser extraídas, constitui 

justamente a antítese de dignidade da pessoa248. 
 

Paulo Bonavides entende que, no âmbito estritamente constitucional: 

“nenhum princípio é mais valioso para compediar a unidade material da Constituição 

que o princípio da dignidade da pessoa humana”249. 

  Assim é o entendimento de George Salomão Leite: 

Entre as funções exercidas pelo princípio fundamental da dignidade 
da pessoa humana, destaca-se pela sua magnitude, o fato de ser, 

                                                 
247 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.114. 
248 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal, 7. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 60-70.  
249 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa . São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 233.  
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simultaneamente, elemento que confere unidade de sentido e 

legitimidade a uma determinada ordem constitucional 250. 

 
   A dignidade humana se caracteriza “como princípio constitucional de maior 

hierarquia axiológica-valorativa” 251, representando o epicentro axiológico de ordem 

constitucional, irradiando todos os efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e 

balizando não somente os atos estatais, mas também todas as relações privadas 

que se verificam no âmbito da sociedade, como no direito de família. 

  Nesse sentido leciona, Edilsom Pereira de Farias: 

A dignidade da Pessoa Humana é um princípio semântico e 
estruturalmente aberto, de “abertura valorativa”, o que traz com que o 
mesmo seja em grande parte colmatado pelos agentes jurídicos no 
momento da interpretação e aplicação das normas jurídicas. Assim, 
em razão de o princípio da dignidade da pessoa humana ser uma 
categoria axiológica aberta, considera-se inadequado conceitua-lo de 
forma fixista.252 

 

  Carmen Lúcia Antunes Rocha afirma a dignidade como um superprincípio 

constitucional, destacando que o referido princípio entranhou-se de tal forma no 

constitucionalismo contemporâneo, que lhe estabeleceu uma nova forma de pensar 

o sistema jurídico. Com isso a dignidade passou a ser princípio e fim do direito, 

afirmando:  

Dignidade é o pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é 
que dita a condição superior do homem como ser de razão e 
sentimento. Por isso é que a dignidade humana independe do 
merecimento pessoal ou social. Não se há de ser mister ter de fazer 
por merecê-la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é um 

direito pré estatal253. 
 

  Observa-se que a dignidade da pessoa humana é tutelada, especialmente 

quando se encontra vinculada aos direitos fundamentais, por meio de duas funções 

distintas.  

  A primeira função é quanto à proteção à pessoa humana, no sentido de 

defendê-la de qualquer ato degradante ou de cunho desumano, contra o Estado e a 

                                                 
250 LEITE, George Salomão. Dos Princípios Constitucionais. 2. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 
172.  
251SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal, 7. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 78. 
252 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a 

imagem versus liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Fabris, 1996, p.50.  
253 ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. O princípio da dignidade humana e a exclusão social. Anais 
da XXVII Conferência Nacional dos Advogados – Justiça: realidade e utopia. Brasília: OAB, 

Conselho Federal, v.I, 2000, p.72. 
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comunidade em geral. A segunda função é de promoção da participação ativa da 

pessoa humana nos destinos da própria existência e da vida comunitária, em 

condições existenciais consideradas mínimas para tal convivência254.  

   O princípio da dignidade humana não representa apenas um limite de atuação 

do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva, ou seja, não 

tem apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade da 

pessoa humana, mas também deve promover essa dignidade através de condutas 

ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano255. 

 A dignidade da pessoa humana é o princípio maior e fundante do Estado 

Democrático de Direito, norteador dos direitos e garantias consagrados pela 

Constituição Federal, a dignidade é esculpida em todos os ramos do Direito, dentre 

eles, o Direito de Família. 

  Assim a Carta Maior destinou seu Título VIII - Da Ordem Social, no Capítulo 

VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, para tratar dos 

principais direitos e garantias às entidades familiares e seus componentes, 

constituindo um dever do Estado zelar pelo seu cumprimento.    

  A família é consagrada explicitamente, em seu artigo 226, parágrafo 7º da 

Constituição Federal:  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.  
[...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  
   

  Maria Berenice Dias ao relacionar a dignidade na seara familiar afirma: “O 

princípio da dignidade humana significa igual dignidade para todas as entidades 

familiares. Assim é, indigno dar tratamento diferenciado às várias formas de filiação 

ou aos vários tipos de constituição de família” 256. 

  A dignidade é o atual modelo do Estado Democrático de Direito, ao 

determinar a funcionalização de todos os institutos jurídicos à pessoa humana. Está 

                                                 
254GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Guarda Compartilhada à luz da lei 11.698/2008. Família, 
Criança, Adolescente e Idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p.69. 
255 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.62. 
256 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.62. 
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no seu bojo a ordem imperativa a todos os operadores do direito de despir-se de 

preconceitos, principalmente no que tange ao direito de família257. 

    Por isso a ordem constitucional dá proteção especial à família, 

independentemente de sua origem, tendo em vista que a multiplicação das 

entidades familiares preservam e desenvolvem as qualidade mais relevantes entre 

os familiares, como o afeto, a solidariedade, o respeito, a confiança, o amor, o 

projeto de vida em comum, permitindo o desenvolvimento pessoal e social de cada 

ente da família. 

   Ressalta-se que da mesma forma que é direito da pessoa humana constituir 

uma entidade familiar, também é direito seu de não manter a entidade formada, sob 

pena de comprometer-lhe a existência digna, tanto que o cônjuge tem o direito de 

buscar a separação e o divórcio para dar fim aquilo que o aflige, também amparado 

no princípio da dignidade humana, em busca de sua felicidade258.  

 Rodrigo da Cunha Pereira menciona a importância de todas as mudanças 

ocorridas na sociedade do século XX, tanto sociais como políticas e científicas, que 

também interferiram nas entidades familiares, criando-se novos modos de pensar e 

organizar259. 

  O autor entende que diante desse novo cenário temos por conseqüência, os 

conflitos entre pessoas que possuem convicções da vida diferenciadas, estando 

presente nesses conflitos a noção de dignidade da pessoa humana.  O principal 

papel da dignidade da pessoa humana é solucionar tais problemas, ou seja, por 

meio dela, serão analisados quais caminhos serão considerados dignos para um ser 

humano260. 

 Nota-se que a finalidade da dignidade da pessoa humana é evitar tratar de 

forma indigna toda e qualquer pessoa humana, especialmente na seara do direito de 

família. 

  Especificamente o presente trabalho, versa sobre a ligação entre o princípio 

da dignidade humana e a paternidade socioafetiva, tão discutida no direito de 

                                                 
257 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.62. 
258 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.62. 
259 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.28-29. 
260 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.28-29. 
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família, por não constar expressamente no texto de lei e ser interpretada com base 

nos princípios da dignidade da pessoa humana e da afetividade, bem como do artigo 

1.593 do Código Civil que considera a paternidade socioafetiva como forma de 

parentesco civil resultante de outra origem. 

  A doutrina e a jurisprudência têm aderido à paternidade socioafetiva, 

independentemente da origem biológica, levando em conta o convívio entre os 

membros familiares configurado pelos elementos de posse de estado de filho e o 

sentimento de afeto existente entre eles para determinar a verdadeira relação 

paterno-filial, com embasamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 

   Paulo Luiz Netto Lôbo descreve a verdadeira paternidade está 

consubstanciada no principio da dignidade da pessoa humana: 

Paternidade é muito mais que prover alimentos ou causa de partilha 
de bens hereditários; envolve a constituição de valores e da 
singularidade da pessoa e de sua dignidade, adquiridos 
principalmente pela convivência familiar durante a infância e a 
adolescência. A paternidade é múnus, direito-dever, construída na 
relação afetiva, e assume os deveres de realização dos direitos 
fundamentais da pessoa em formação, isto é, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência (art.227 da 
Constituição). É pai quem assumiu esses deveres, embora não seja 
genitor261. 

   

     Vale citar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 

12/12/2001 já reconheceu a paternidade socioafetiva, onde foi apreciado um caso de 

“adoção a brasileira”, isto é, da situação de um casal ter registrado a criança, como 

se deles fosse filho, no qual foi suscitado pelo pai socioafetivo, ora apelante, o 

conflito entre a paternidade biológica e socioafetiva, atestada por exame de DNA. 

   Nesse acórdão foi decidido pela paternidade socioafetiva sobre a biológica, 

eis que a relação paterno/filial socioafetiva perdurava por quase quarenta anos, 

devendo prevalecer a melhor solução que tutele a dignidade da pessoa humana262. 

  Estando demonstrada nos autos a filiação socioafetiva, esta relação impera 

sobre a verdade biológica. Incabível, assim, alteração no registro civil e qualquer 

                                                 
261 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ: Brasília: n.34, 

2006, p.16. 
262 “APELAÇÃO CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. “ADOÇÃO A BRASILEIRA”. CONFRONTO 
ENTRE A VERDADE BIOLÓGICA E A SOCIOAFETIVA. TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. PRECEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (Ac. 108.417-9-2:C.Civ.-Ac.20.110-Rel.Des. 
AcácioCambiunân.j.12.12.2001).” Disponível em: 
˂http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4.

˃ Acesso em: 19 fev. 2014. 
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repercussão patrimonial decorrentes da ação investigatória, assim decidiu o Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul em 17/07/2013263.  

   Em recente decisão novamente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

proferida em 26/02/2014, em ação negatória de paternidade, prevaleceu a 

paternidade socioafetiva, pois a anulação do registro, para ser admitida, deve ser 

sobejamente demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico (coação, erro, 

dolo, simulação ou fraude), se o autor registrou a criança mesmo sabendo que não 

era o genitor, e a tratou sempre como filha, pelo menos até a separação do casal, 

então não pode pretender a desconstituição do vínculo, pela inexistência do liame 

biológico, pois foi inequívoca a voluntariedade do ato e não há dúvida alguma sobre 

a paternidade socioafetiva durante o convívio familiar264. 

  A paternidade socioafetiva vem prevalecendo sobre a biológica. Evidencia-se, 

então, que o princípio da dignidade humana visa à proteção da entidade familiar e 

da filiação, mesmo no caso de “adoção à brasileira”, prevalecendo à verdadeira 

paternidade, ou seja, daquele que cria, educa e ama seu filho, garantindo seu pleno 

desenvolvimento e uma condição digna na família e perante a sociedade.     

  O principio da dignidade da pessoa humana também esta presente, no caso 

de adoção, pois o adotado mesmo tendo o pai socioafetivo tem direito de conhecer 

sua origem biológica, como direito de identificação pessoal e desenvolvimento de 

sua individualidade, nos termos do artigo 48 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que dispõe: “O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, 

bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual foi aplicada e seus eventuais 

incidentes, após completar 18 (dezoito) anos de idade.” 

    A respeito desse direito de identificação pessoal leciona Maria Christina de 

Almeida:  
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˃. Acesso em: 09 mar. 2014 
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 A consagração do direito ao reconhecimento da própria ascendência 
ganha supremacia constitucional à medida que, como componente 
do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, conjugado com 
o princípio constitucional supremo da dignidade humana, 
consubstancia-se numa garantia da realização da esfera de vida 
intima da pessoa e na conservação das condições fundamentais 
para a compreensão e o desenvolvimento da sua individualidade265. 
  

  Ainda a respeito da identificação pessoal Fabrício Castagna Lunardi entende: 

O direito a identidade genética envolve não somente o conhecimento 
do seu pai, mas também de toda a sua família paterna. E não é só 
isso. Também diz respeito ao seu patronímico, sinal identificador do 
individuo na sociedade266.  
 

  Para isso é necessário a propositura da ação de investigação de paternidade, 

o que poderá ser feito pelo suposto filho e, sendo menor, por meio do seu  

representante se menor de 16 anos, ou assistente, se maior de 16 anos e menor de 

18 anos de idade.  

    A importância da identificação da origem biológica é um direito fundamental, 

pois a identidade pessoal permitirá um melhor autoconhecimento da pessoa, pois a 

pessoa tem necessidade de saber sua origem, fato muito importante para que ela  

tenha a possibilidade de desenvolver-se plenamente como pessoa267.  

   Diante do artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que 

haja a constituição do vínculo socioafetivo, o filho não está impedido de conhecer 

sua origem biológica, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pois a busca do seu ascendente biológico constitui direito fundamental.  

  É importante mencionar que caso, a pessoa seja menor, é um direito da 

criança, muitas vezes mal compreendido pela mãe ou pelos pais socioafetivos, o 

que não poderá ser desprezado, pois a criança e o adolescente são seres humanos 

em desenvolvimento e o conhecimento de sua origem contribui para seu pleno 

desenvolvimento pessoal e social, evitando assim traumas e sequelas na fase 

adulta.  

  A descoberta biológica não terá o condão de apagar a filiação socioafetiva 

que foi instituída, bem como a destituição dos efeitos pessoais e patrimoniais dela 

                                                 
265 ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana . Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 99. 
266 LUNARDI, Fabrício Castagna. O Direito Fundamental à Identidade Genética: Realidade ou Ficção.  

Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº33, 
abr./mai.2013, p.82. 
267 ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 126-127. 
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provenientes, uma vez presentes os elementos da posse do estado de filho e o afeto 

entre eles.  Como exemplo, cita-se a decisão oriunda de um Recurso Especial do  

Superior Tribunal de Justiça: 

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de 
paternidade e maternidade. Vínculo biológico. Vínculo sócio-
afetivo. Peculiaridades. - A “adoção à brasileira”, inserida no 
contexto de filiação sócio-afetiva, caracteriza-se pelo 
reconhecimento voluntário da maternidade/paternidade, na qual, 
fugindo das exigências legais pertinentes ao procedimento de 
adoção, o casal (ou apenas um dos cônjuges/companheiros) 
simplesmente registra a criança como sua filha, sem as cautelas 
judiciais impostas pelo Estado, necessárias à proteção especial 
que deve recair sobre os interesses do menor. O 
reconhecimento do estado de filiação constitui direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser 
exercitado sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus 
herdeiros. - O princípio fundamental da dignidade da pessoa 
humana, estabelecido no art. 1º inc. III, da CF/88 , como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, traz em seu 
bojo o direito à identidade biológica e pessoal. - Caracteriza 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercear o 
direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por 
conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a 
verdade biológica. A investigante não pode ser penalizada pela 

conduta irrefletida dos pais biológicos, tampouco pela omissão dos 
pais registrais, apenas sanada, na hipótese, quando aquela já 
contava com 50 anos de idade. Não se pode, portanto, corroborar a 
ilicitude perpetrada, tanto pelos pais que registraram a investigante, 
como pelos pais que a conceberam e não quiseram ou não puderam 
dar-lhe o alento e o amparo decorrentes dos laços de sangue 
conjugados aos de afeto. Dessa forma, conquanto tenha a 
investigante sido acolhida em lar “adotivo” e usufruído de uma 
relação sócio-afetiva, nada lhe retira o direito, em havendo sua 
insurgência ao tomar conhecimento de sua real história, de ter 
acesso à sua verdade biológica que lhe foi usurpada, desde o 
nascimento até a idade madura. Presente o dissenso, portanto, 
prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo biológico. Nas 
questões em que presente a dissociação entre os vínculos familiares 
biológico e sócio-afetivo, nas quais seja o Poder Judiciário chamado 
a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma acurada 
para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos devem 
pautar as decisões. Recurso Especial provido....STJ - RECURSO 
ESPECIAL REsp 833712 RS 2006/0070609-4. Data de publicação: 
04/06/2007268. (grifos nossos) 

  

O pedido de desconstituição da paternidade socioafetiva perante o Judiciário, 

simplesmente com a justificativa de que o pai do filho não possui vínculo genético, 
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para, consequentemente, buscar a paternidade biológica para fins patrimoniais é 

uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e 

principalmente ao afeto, também reconhecido como direito fundamental. 

   Recente decisão do tribunal de justiça do rio grande do sul reconheceu a 

paternidade biológica, não descartando a paternidade socioafetiva. 

Apelação cível. Ação de investigação de paternidade. 
Reconhecimento tão somente da paternidade biológica em razão 
da existência da paternidade socioafetiva com o pai registral. O 

reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, 
indisponível e imprescritível, de sorte que até a pessoa adotada tem 
o direito constitucional de investigar sua filiação biológica (cf, § 6º do 
art. 227), sem que a decisão final passe necessariamente pela 
nulidade do registro, que se sobrepõe à paternidade biológica 
quando caracterizada a existência do vínculo afetivo. Caso em que 
apenas se reconhece o vínculo biológico entre a apelante e o 
investigado, sem qualquer outra consequência jurídica. Deram 
parcial provimento. (apelação cível nº 70053501920, oitava câmara 
cível, tribunal de justiça do rs, relator: rui portanova, julgado em 

27/02/2014) 269. (grifos nossos) 

 

  Essa decisão que reconheceu duas paternidades ao mesmo tempo, ou 

melhor três, que são a paternidade biológica, registral e socioafetiva, afronta o 

princípio da dignidade da pessoa humana que reconhece o sentimento do afeto 

como direito fundamental. Assim, logo não saberemos mais qual valor será 

preponderante no cenário jurídico, se realmente o valor do afeto ou do patrimônio. 

  Após essa decisão o mesmo Tribunal, porém em câmara diversa, por maioria 

dos votos, não acolheu os Embargos Infringentes opostos em ação de investigação 

de paternidade biológica, pois o vínculo de afeto entre o investigante e o pai registral 

não pode afastar os direitos decorrentes da filiação, sendo essa decisão mais 

recente e coerente em relação à outra julgada em 27/02/2014, em obediência ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe: 

Embargos infringentes. Ação de investigação de paternidade. 
Paternidade registral e biológica. Direito à identidade biológica. 

O reconhecimento da paternidade genética e socioafetiva é um 
direito da personalidade. Em se tratando de pedido de investigação 
de paternidade biológica, o vínculo de afeto entre o investigante e o 
pai registral não pode afastar os direitos decorrentes da filiação, sob 
pena de violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana. Embargos infringentes desacolhidos, por maioria. (segredo 
de justiça) (embargos infringentes nº 70052108537, Quarto Grupo de 

                                                 
269 JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva.  Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso: 19 de fev. 2014. 



85 

Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, relator: Jorge Luís 

Dall'agnol, julgado em 05/04/2013) 270. (grifos nossos). 
 

  Por fim, o princípio da dignidade humana serve para solucionar e analisar o 

melhor caminho digno para um ser humano diante do conflito sobre a paternidade 

biológica e a paternidade socioafetiva, eis que visa a proteção da entidade familiar e 

da filiação, garantindo ao filho socioafetivo seja sujeito de dignidade para que o 

mesmo se desenvolva de forma plena na família e perante a sociedade. 

 

3.2. Princípios constitucionais como substrato da dignidade da pessoa 

humana na paternidade socioafetiva 

   

 No Brasil, durante a vigência do Código Civil de 1916, a paternidade biológica 

era considerada a verdadeira paternidade, em decorrência da filiação matrimonial.   

  Os filhos eram considerados legítimos justamente por serem concebidos 

durante o casamento, sendo o pai biológico o marido da mulher que deu à luz ao 

filho. Aplicava-se e ainda aplica-se a presunção pater is est, pelo qual os filhos 

nascidos da mulher casada presumem-se sejam de seu marido.  

  Assim a presunção prevista no Código Civil de 1916 estabelecia que o marido 

era considerado pai biológico do filho de sua esposa, era importantíssimo para sua 

reputação perante a sociedade, assim, foi mantido no Código Civil de 2002. 

Contudo, essa posição não é tão preponderante nos dias atuais. 

  Com o passar dos anos, a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos foi se 

enfraquecendo, até que a promulgação da Constituição Federal em 1988, que 

consagrou definitivamente o princípio da igualdade entre os filhos, no artigo 277, 

parágrafo 6º de forma a assegurar aos filhos os mesmos direitos e qualificações, 

vedando designações discriminatórias. 

  Maria Berenice Dias descreve o princípio da igualdade de filiação: “Agora a 

palavra “filho” não comporta nenhum adjetivo. Não cabe mais falar em filhos 

legítimos, ilegítimos, naturais e incestuosos, espúrios e adotivos. Filho é 

simplesmente filho” 271. 
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  A doutrina e a jurisprudência têm fundamentado a filiação socioafetiva 

consubstanciada no princípio da igualdade entre os filhos, previsto no artigo 227, 

parágrafo 6º da Constituição Federal. 

   Além do amparo constitucional, a doutrina e jurisprudência têm fundamentado 

a paternidade nos termos do artigo 1.593 do atual Código Civil que dispõe: “o 

parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra 

origem”. 

  Essa “outra origem”, interpretada como cláusula aberta é capaz de abrigar a 

socioafetivadade, além da parentalidade jurídica, sendo considerada a paternidade 

socioafetiva como forma de parentesco civil272. 

  A filiação socioafetiva é configurada, desde que comprovada a posse do 

estado de filho, pela vontade livre em assumir a paternidade e/ou a maternidade. É o 

exercício fático da autoridade parental. 

 A afetividade tornou-se um elemento significativo nas relações paterno-filiais. 

Assim pais não são mais definidos apenas pela presunção da lei ou pelo elo 

consanguíneo. Agora ser pai passa pela ideia de um querer, de uma disponibilidade 

de exercer a função parental, ou seja, para educar, criar e assistir273. 

  Nesse entendimento a jurisprudência dá o aval para o reconhecimento da 

paternidade socioafetiva nos casos de filho de criação, filho gerado por inseminação 

artificial, adoção e a “adoção à brasileira”. 

  O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pronunciou a igualdade de filiação 

socioafetiva:  

Apelação. Alimentos. Maioridade. Adoção simulada. O fato de 
ter registrado a autora como sua filha biológica, mesmo 
sabendo que não era, alterando a verdade dos fatos, por sua 
livre e espontânea vontade, caracteriza o que a doutrina e 
jurisprudência denominam de “adoção simulada”, assumindo, 
desta forma, todos os deveres inerentes a paternidade, sem 
qualquer diferenciação da prole natural (art. 226, § 6º da cf). A 
paternidade, muito mais do que um evento meramente 
biológico, é um fenômeno social, merecendo prestígio a verdade 
socioafetiva. Filho não é algo descartável, que se assume 
quando desejado e se dispensa quando conveniente. Com o 
implemento da maioridade, os alimentos deixam de encontrar 
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seu fundamento no dever de sustento dos pais para com os 
filhos menores (art. 231, iv, ccb) – e que faz presumida a 
necessidade desses – e passam a amparar-se na obrigação 
existente entre parente (art. 396 e seguintes do ccb), 

desaparecendo, a partir daí, a presunção de necessidade, que deve 
ser provada por quem pleiteia os alimentos. Desproveram ambos os 
recursos. Unânime. (tribunal de justiça do rio grande do sul. Sétima 
câmara cível. Apelação cível nº 70004778619. Relator: des. Luiz 

Felipe Brasil Santos, julgado em 18/12/2002)274. (grifos nossos) 

 

  A paternidade socioafetiva também visa solucionar casos de 

pluriparentalidade, que é a possibilidade de uma pessoa ter concomitantemente 

mais de um pai e de uma mãe que exercem a autoridade parental275. 

  Todas essas decisões estão pautadas no principio da igualdade de filiação, 

estampado no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que encerrou 

qualquer definição que tivesse resíduos de tratamento discriminatório, a fim de 

determinar que os filhos independentemente de sua origem, são dotados dos 

mesmos direitos, não sendo admitidas qualificações distintas276. 

    Ocorre que embora exista a reconhecimento da paternidade e filiação 

socioafetiva sobre a biológica nas decisões dos tribunais brasileiros, poucos 

julgadores vem reconhecendo a filiação socioafetiva, após a morte do suposto pai e 

da suposta mãe afetiva. 

  Nesses casos os argumentos adotados pelos julgadores para o não 

reconhecimento são: primeiro, que se o pai ou a mãe socioafetivos quisessem ter 

manifestado a vontade de assumir a relação paterno filial, teriam feito isto em vida 

ou por meio de testamento, segundo, por demonstração de interesse patrimonial do 

suposto filho afetivo em busca da quota do direito sucessório277. 

  O que deve ser verificado em cada caso concreto, desde que comprovada à 

filiação socioafetiva com os elementos da posse do estado de filho e principalmente 
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pelo afeto, sem finalidade patrimonial, o filho deve ser reconhecido em obediência 

ao princípio da igualdade de filiação. 

 O artigo 1.596 do Código Civil reafirma a igualdade entre a filiação prevista no 

artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, conforme dispõe: “os filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos 

e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação”. 

  Esse é o entendimento de Pedro Belmiro Welter: 

Não se pode arquitetar diferença jurídica entre o filho biológico e 
afetivo, porquanto, em ambos casos, são reconhecidos como filhos, 
os quais, perante a CF de 1998, art.227, parágrafo 6º, e o CC de 
2002, art.1596, são iguais em direitos e obrigações278. 
 

  O referido autor ainda conclui: 

Não há diferença de criação, educação, destinação de carinho e 
amor entre os filhos sociológicos e biológicos, não se podendo 
conferir efeitos jurídicos desiguais em relação a quem vive em 
igualdade de condições, sob pena de revisitar a odiosa discriminação 
entre os filhos, o que seria, sem dúvida, inconstitucional, à medida 
que “toda a filiação é adotiva, porque é necessário o ato de aceitação 
da criança como filho para que exista realmente essa vinculação 
afetiva entre mãe e filho ou pai e filho” 279. 

 

 Assim, o pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva e a 

prevalência dela sobre a biológica nas ações negatórias de paternidade, devem ser 

garantidas no ordenamento jurídico brasileiro sem qualquer discriminação de 

filiação. Contudo, o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva após a morte 

do suposto pai ou mãe afetiva, deve ser analisado de forma justa e coerente  pelos 

julgadores, para que seja afastado qualquer interesse patrimonial. 

  Antes de tratar do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é 

imprescindível trazer à baila o princípio da proteção integral consagrado no artigo 

227 da Constituição Federal, que dispõe: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.  

 

  O referido artigo afirma que caberá à família, à sociedade e ao Estado 

garantir a dignidade da criança e do adolescente, com absoluta prioridade. 

  Considerando a dignidade da pessoa humana um máximo principio, pode-se 

afirmar que os outros direitos descritos neste artigo são informados pelo valor da 

dignidade humana, tanto que é proibido que o menor seja discriminado, explorado, 

negligenciado e alvo de violência. 

  O artigo 227 da Carta Magna e a aprovação da Lei nº 8.069/1990 que 

regulamentou o atual e vigente Estatuto da Criança e do Adolescente, revogando a 

Lei nº 6.697/90, antigo Código dos Menores, desconsiderou a doutrina de situação 

irregular. 

   Os menores passaram a ser considerados merecedores da proteção da 

família, da sociedade e do Estado, como titulares de deveres e dignos de direitos, 

agora atribuídos pelo Estado por uma legislação inovadora que fez surgir a doutrina 

da proteção integral.   

  Nessa linha, não se pode deixar de mencionar a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1989280,  

que reconheceu definitivamente a criança e o adolescente, com idade até dezoito 

anos, como seres dotados de necessidades próprias por estarem em 

desenvolvimento, por serem vulneráveis e carecedores da Proteção Integral da 

família, da sociedade e do Estado. 

 A partir do principio da proteção integral fica mais fácil visualizar a importância 

da adoção do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, já que o 

próprio Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 6º, assim dispõe: 

Na interpretação dessa lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

 
  Analisando o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, observa-se 

que ao se efetivarem os direitos do menor estabelecidos no Estatuto, deve-se 

averiguar, conjuntamente a realidade social, não podendo aplicar-se a lei de forma 

                                                 
280BRASIL, Decreto nº 99.710 de 21 de novembro de 1990 dispõe sobre a Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99710.htm.>Acesso em: 20 fev. 2014. 
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literal. Outro fator importante é a menção sobre a condição de desenvolvimento do 

menor, que deverá ser levada sempre em consideração.  

  Desta forma, observa-se a influência do princípio da dignidade da pessoa 

humana e a princípio da proteção integral no princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, já que o legislador se preocupa com a criação deles 

durante a infância e a adolescência, o que certamente irá repercutir no futuro deles.  

  Assim, a paternidade deixou de ser apenas um conjunto de competências 

atribuídas aos pais, e passou a ser convertida em um conjunto de deveres para  

atender o melhor interesse do filho, principalmente em relação à convivência 

familiar281. 

  Daí a importância do direito à convivência familiar, pois o ambiente familiar é 

o local onde se aprende a viver em sociedade, a compreender o que é certo ou 

errado e a definir o caráter e o comportamento pessoal, sendo os pais os 

responsáveis de grande parcela da formação da criança. 

  A partir da infância é ensinado o significado do amor, da educação e do 

respeito, valores esses, imprescindíveis para a formação do menor, incumbindo aos 

pais os deveres quanto ao cuidado, a alimentação, a educação e a saúde do filho. 

  Importante destacar que na criação da criança e do adolescente o que 

predomina é o espírito paternal, ou seja, os atos de quem deseja ser um bom pai ou 

boa mãe, não importando se o vínculo entre pais e o filho se constituiu pela 

consanguinidade, tanto que muitos se tornam pai e mãe pela vontade de ter um filho 

por meio da adoção ou pela inseminação artificial. 

  Independentemente da forma que o filho foi gerado ou a origem ser biológica 

ou não, o importante é ser um pai presente, responsável e afetuoso para garantir o 

pleno desenvolvimento da criança e do adolescente.  

  O princípio do melhor interesse do menor adentrará em todas as questões 

que envolvam a efetivação dos direitos e garantias e será aplicado nos casos 

concretos no que for melhor para a proteção destes.    

  Assim, cada caso concreto será ponderado para a averiguação da 

paternidade, sempre preservando a criança e o adolescente como sujeito digno de 

direitos e garantias. 

                                                 
281PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.7. 
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  O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é determinante 

para resolver o conflito entre a paternidade biológica e a socioafetiva, pois  

necessariamente deve ser avaliado qual vínculo paterno proporcionou e 

proporcionará o melhor desenvolvimento da criança e do adolescente, o que não 

mais pode ser considerado um mero objeto para os pais, criando-os da maneira que 

bem entender, devendo ser mais benéfica para o menor282.  

  A solução para todos os conflitos envolvendo crianças e adolescentes deve 

ser orientada pelo Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. 

Assegurado o referido princípio, é consolidada a base estrutural dos direitos que têm 

o menor, na qualidade de pessoa em desenvolvimento, até que consiga se 

autogovernar283. 

  Cumpre ressaltar que os tribunais brasileiros sustentam a prevalência da 

paternidade socioafetiva sobre a biológica, desde que presentes as características 

da posse de estado de filho, dentre elas o tratamento do pai com o filho 

fundamentado no afeto e amor, pouco importando a inexistência do vínculo genético 

entre ambos, observando o Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.  

  Esse também é o entendimento de Belmiro Pedro Welter, que defende, por 

conta do princípio da prevalência absoluta do interesse do menor, devendo 

preponderar, sem dúvida, a paternidade afetiva, por conta do direito à convivência 

familiar284. 

  O direito à convivência familiar não está ligado diretamente à origem biológica 

da família, não é um dado, é uma relação construída pelo afeto, e não derivando  

dos laços de sangue, pois visa buscar o fortalecimento dos vínculos familiares e a 

manutenção dos filhos no seio da família285. 

  Maria Christina de Almeida afirma que o princípio do melhor interesse da 

criança poderá “sacrificar” a descoberta da paternidade biológica, caso já esteja 

constituída a socioafetiva, com todos os elementos da posse de estado de filho, 

                                                 
282 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.5. 
283 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.6. 
284 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva . São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.253. 
285 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p.253. 
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permanecendo o vínculo de afeto para determinar a verdadeira relação de 

paternidade286. 

    O acórdão do Tribunal de Justiça do Pará relata que a verdadeira 

paternidade se revela pelo vínculo afetivo de filiação, por existir uma convivência 

duradoura entre pai e filho, prevalecendo à paternidade socioafetiva, com 

embasamento no princípio do melhor interesse da criança, conforme segue:  

Apelação cível. Adoção. Princípio do melhor interesse do menor. 
Paternidade sócio-afetiva. Inteligência dos arts. 1.618 a 1.629 do 
CC. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. A boa 

doutrina, perfilhada pelo eminente professor Luiz Edson Fachin, 
leciona que a verdadeira paternidade pode também não se explicar 
apenas na autoria genética da descendência. Pai também é aquele 
que se revela no comportamento cotidiano, de forma sólida e 
duradoura, capaz de estreitar os laços de paternidade numa ... TJ-

PA - Apelação Cível - acórdão 200830025654. Data de publicação: 
18/12/2008287. (grifos nossos) 

   O acórdão Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proferido em uma 

ação negatória de paternidade, reconheceu a prevalência da paternidade 

socioafetiva sobre a biológica em prol dos interesses do menor, nos seguintes 

termos: 

Apelação cível. Ação negatória de paternidade. Pretensão de 
retificação do registro civil de nascimento. Exame de dna 
excludente do vínculo genético entre as partes. Filho advindo na 
constância do matrimônio. Dúvida, desde o princípio, acerca do 
liame consanguíneo. Ausência de vício na manifestação de 

vontade. Reconhecimento voluntário da filiação. Ato irrevogável. 
Inteligência do art. 1.610 do código civil paternidade sócio-afetiva 
plenamente configurada. Prevalência, no caso concreto, do laço 
afetivo ao biológico. Recurso conhecido e desprovido. O 

reconhecimento voluntário da filiação somente pode ser contestado 
acaso comprovado vício na manifestação de vontade. Caso 
contrário, o ato é irrevogável (CC/2002, art. 1.610 ), mormente em 
se tendo formado a paternidade sócio-afetiva, a qual, na 
espécie, deve prevalecer sobre o vínculo genético, em prol dos 
interesses do menor envolvido TJ-SC - Apelação Cível- acórdão 
20120487096. Julgado 05/09/2012288.(grifos nossos). 

 

                                                 
286 ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana . Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p.184. 
287JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva.  Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4> 

Acesso em: 19 fev. 2014.  
288JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso em: 19 fev. 2014. 
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  O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é aplicado na 

paternidade socioafetiva para que seja atendida a proteção integral desse menor no 

seio da família, proporcionando sua segurança e bem-estar e seu pleno 

desenvolvimento pessoal e social. 

  No tocante a solidariedade no direito brasileiro, somente após a Constituição 

Federal foi consagrada como princípio constitucional. Antes ela era concebida como 

dever moral ou expressão de piedade289. 

   Com o advento da Constituição Federal foi consagrado o princípio da 

solidariedade no artigo 3º, inciso I, estabelecendo que um dos objetivos primordiais 

da República Federativa do Brasil é uma sociedade livre, justa e solidária. 

   Nesse sentido busca-se uma sociedade mais solidária, inclusive nas relações 

familiares, denominada solidariedade familiar. 

 O princípio da solidariedade se vincula necessariamente em valores éticos e 

morais e se projetou para o universo jurídico na representação de um vínculo que 

compele a oferta de ajuda ao outro e a todos, como leciona Paulo Luiz Netto Lôbo290. 

 Nas relações familiares, esse princípio tem origem nos vínculos afetivos, 

dispondo de conteúdo ético, culmina por determinar o amparo material e moral 

recíproco, entre todos os familiares, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana291. 

  Para Maria Berenice Dias a solidariedade é o que cada um deve ao outro e  

leciona: 

Esse princípio, que tem origem nos vínculos afetivos, dispõe de 
conteúdo ético, pois contém em suas entranhas o próprio significado 
da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e a 

reciprocidade. A pessoa só existe enquanto coexiste292.  
 

  Nesse contexto é o entendimento de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

A solidariedade do núcleo familiar compreende na solidariedade 
recíproca dos cônjuges e companheiros, principalmente quanto à 
assistência material e moral. A solidariedade em relação aos filhos 
responde à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a idade 

                                                 
289LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.63. 
290LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.62. 
291TARTUCE, Flávio. O Princípio da Solidariedade e Algumas de suas Aplicações ao Direito de 

Família – Abandono Afetivo e Alimentos. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões 
Porto Alegre: IBDFAM, nº30, out./nov.2012, p.9. 
292DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.66. 
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adulta, isto é, de ser mantida, instruída e educada para sua plena 

formação social293.   

 
  O princípio da solidariedade está presente nas relações familiares,  

principalmente no tratamento dos familiares vulneráveis em gerar deveres recíprocos 

entre os membros da família. 

    Como o dever de assistência dos pais aos filhos menores, há o dever dos 

filhos maiores em amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, nos termos 

do artigo 229 da Constituição Federal. 

  Nessa seara, observa-se que em se tratando de criança e adolescente, o 

dever é atribuído primeiro a família, depois a sociedade e finalmente ao Estado, a 

fim de garantir com absoluta prioridade os direitos inerentes aos cidadãos, conforme 

determina o artigo 227 da Constituição Federal. 

   Desse modo, em relação a esses familiares vulneráveis é imprescindível o 

dever de cuidado a ser destinado a eles, tanto que o cuidado aparece com 

intensidade nos Estatutos das pessoas vulneráveis. 

  Esse é o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira: 

O princípio da solidariedade esta esculpido no artigo 3º, I, da 
Constituição Federal, e é garantidor de assistência não somente 
material, mas também moral, dos pais aos filhos assegurando lhes o 
cuidado necessário para seu desenvolvimento294. 

 
  Perpetrando no mesmo entendimento, Paulo Luiz Netto Lôbo esclarece: “a 

solidariedade em relação aos filhos responde a exigência da pessoa ser cuidada até 

atingir a idade adulta, isto é, de ser mantida, instruída e educada para sua plena 

formação social”295. 

  O referido autor contempla o cuidado como valor jurídico, dispondo: 

Desenvolve-se no âmbito do direito de família estudos relativos ao 
‘cuidado como valor jurídico’. O cuidado desponta com força nos 
estatutos tutelares das pessoas vulneráveis, como a criança e o 
idoso, que regulamentaram os comandos constitucionais sobre a 
matéria. O cuidado, sob o ponto de vista do direito, recebe a força 
subjacente do princípio da solidariedade como expressão 
particularizada desta296. 
 

                                                 
293LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.64. 
294PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.9.  
295LÔBO, Paulo Luiz Netto. Conferência Magna. Princípio da Solidariedade Familiar. In: Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Direito de Família.  Rio de Janeiro: IBDFAM-Lumen Juris, 2008, p.7. 
296LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.62. 
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    A lei civil também consagra o principio da solidariedade ao dispor que o 

casamento estabelece plena comunhão de vidas conforme dispõe o artigo 1.511 do 

Código Civil e igualmente a obrigação alimentar dispõe deste conteúdo, nos termos 

do artigo 1.694 do Código Civil297. 

  Maria Berenice Dias ensina: “Os integrantes da família são, em regra 

reciprocamente credores e devedores de alimentos. A imposição de obrigação 

alimentar entre parentes representa a concretização do princípio da solidariedade 

familiar” 298. 

  Para tanto a obrigação alimentar é o dever mútuo de assistência a depender 

das necessidades de um e das possibilidades do outro, pois o credor alimentar hoje 

poder vir, em momento futuro, a se tornar devedor. 

   O princípio da solidariedade também pode ser observado nas ações judiciais 

de guarda dos filhos menores, a guarda unilateral ainda é um resquício da visão 

individualista que norteou o ordenamento jurídico antes do advento da Constituição 

Federal299. 

   Nesse propósito o princípio da solidariedade propugna o abandono de tal 

visão individualista, para propor o bem-estar do filho mediante a colaboração 

solidária dos pais de ambos na formação e no desenvolvimento físico, psíquico e 

intelectual do filho comum, sendo inclusive possível em alguns casos a proposta da 

guarda compartilhada300. 

  Os tribunais brasileiros com fundamento no princípio da solidariedade familiar 

vêm reconhecendo o direito de visitas ou de convivência dos avós, tios, padrastos e 

madrastas com as crianças e adolescentes, em razão do melhor interesse da 

criança ou adolescente e do vínculo afetivo entre eles, não permitindo que os laços 

de parentesco ou os construídos na convivência familiar sejam rompidos301. 

  Da mesma forma são as decisões que reconhecem a paternidade 

socioafetiva, com embasamento no princípio da solidariedade, para manter a 

colaboração solidária dos pais na formação do filho e o vínculo afetivo entre eles, 

                                                 
297DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.66. 
298DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.66. 
299LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.62. 
300LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.62. 
301LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.62. 
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construídos durante a convivência familiar. Conforme se verifica na decisão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal:  

Agravo de instrumento. Direito Civil. Regulamentação provisória de 
visita. Paternidade biológica. Vínculo genético inexistente. 
Paternidade sócio-afetiva. Interesse da criança. Prevalência. 
Convivência materna e paterna. Importância. Estudo psicossocial. 

Relevante. 1. O mero vínculo genético inexistente no caso sub judice, 
por si só, não é suficiente para afastar a paternidade de cunho 
afetiva. Em algumas situações, a filiação afetiva pode-se sobrelevar 
à filiação biológica, em razão da relação de carinho e afetividade 
construída com o decorrer do tempo entre pai e filho. 2. Com 
amparo na proteção do bem-estar e do bom desenvolvimento do 
menor, o direito de visitas deve ser sempre regulamentado com 
lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do 

pátrio-poder e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim 
de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico. 3. 
Há que se enaltecer a importância da convivência tanto materna, 
quanto paterna, ao passo em que o direito do menor de conviver 
com seu genitor mostra-se de fundamental relevância para o 
desenvolvimento e formação da criança, máxime quando 
inexiste qualquer motivo que não a recomende. 4. Mostra-se de 

fundamental importância a realização de estudo psicossocial a fim de 
aferir a intensidade do vínculo afetivo existente entre as partes, bem 
com as conseqüências da desconstituição deste vínculo para a 
criança. 5. Agravo provido para determinar a realização do estudo 
psicossocial do caso em questão e autorizar que o genitor possa 
visitar o filho em domingos alternados. TJ-DF - Agravo de 
Instrumento 0014303-72.2008.807.0000. Julgado 09/03/2009302. 
(grifos nossos) 

 

   O princípio da solidariedade recai sobre as famílias, uma vez que onde há 

solidariedade, há afeto, respeito, cooperação, cuidado, ajuda, e, ainda, proteção, eis 

que são consideradas as bases da sociedade. 

  A solidariedade representa o vínculo recíproco entre os membros da família, 

especialmente quanto à assistência material e moral, por isso encontra-se presente 

na paternidade socioafetiva, que é pautada no afeto, cuidado e assistência.  

  Na paternidade socioafetiva a solidariedade garante a assistência aos filhos, 

não só material, mas também moral, assegurando-lhe todo o cuidado necessário 

para seu pleno desenvolvimento social e psicológico. 

 No que tange ao princípio da afetividade recebeu grande impulso dos valores 

consagrados na Constituição Federal e resultou da evolução da família brasileira, 

                                                 
302JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva.  Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PA TERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>A

cesso em: 08 mar. 2014. 
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nas últimas décadas do século XX, refletindo-se na doutrina jurídica e na 

jurisprudência dos tribunais brasileiros. 

  Embora a palavra afeto não esteja no texto constitucional, Maria Berenice 

Dias ressalta sua importância: 

O Estado impõe a si obrigações para com os seus cidadãos. Por isso 
elenca a Constituição um rol imenso de direitos individuais e sociais, 
como forma de garantir a dignidade de todos. Isso nada mais é do 
que o compromisso de assegurar afeto: o primeiro obrigado a 

assegurar o afeto por seus cidadãos é o próprio Estado303.  

 
 Paulo Luiz Netto Lôbo destaca o principio da afetividade como um salto à 

frente da pessoa humana nas relações familiares e se especializa nos fundamentos 

dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana nos termos do artigo 

1º, inciso III e o princípio da solidariedade previsto no artigo 3º, inciso I 304. 

  Ainda menciona o autor que o princípio da afetividade entrelaça-se com o 

princípio da convivência familiar, assegurado como prioridade absoluta da criança e 

do adolescente, previsto no artigo 227, bem como o princípio da igualdade entre 

cônjuges, companheiros e filhos, previstos no artigo 226, parágrafos 5º e 6º, todos 

artigos citados da Constituição Federal305.  

 Desta forma, o princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade 

entre irmãos biológicos e afetivos e o respeito e seus direitos fundamentais, além do 

forte sentimento de solidariedade recíproca entre os entes familiares e a garantia 

aos filhos do direito à convivência familiar. 

  Fabiane Aline Teles Goulart explana: 

Encontra-se na Carta Magna de 1988 fundamentos essenciais do 
princípio da afetividade, que faz despontar a igualdade e o respeito a 
seus direitos fundamentais no que tange a filiação, que estão 
resguardados em suas normas legais. Observa-se que a 
Constituição foi categórica na isonomia das relações familiares. A 
família, antes classificada em sua organização como hierarquia, 

passa ser igualitária306. 
 

   Para Maria Berenice Dias o afeto merece destaque como princípio jurídico: 

[...] o novo olhar sobre a sexualidade valorizou os vínculos conjugais, 
sustentando-se no amor e no afeto. Na esteira dessa evolução, o 
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direto das famílias instalou uma nova ordem jurídica para a família, 
atribuindo o valor jurídico ao afeto307. 
  

  A autora entende que o afeto é muito importante nas relações familiares e 

afirma: O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e solidariedade derivam da 

convivência familiar, não do sangue308. 

  Beatrice Marinho Paulo relata que cada vez mais torna-se evidente, que a 

mãe não se traduz na genitora e nem  pai no genitor, pois fecundar uma mulher não 

torna alguém pai de uma criança, nem garante que a experiência da paternidade  

seja vivida com plenitude, já que é uma experiência que vai muito além do fato 

biológico. É muito complexo, pois envolvem aspectos psicológicos, sociais e 

afetivos309. 

    Moacir Gadotti descreve que a paternidade vai muito mais além do fator 

biológico: 

O amor paterno (materno) não é simples nem complicado. O amor 
paterno exige presença ativa, diálogos permanentes, intermináveis, 
mesmo quando os casamentos se desfazem. [...] Eis a questão, a 
paternidade: é preciso ter tempo e disponibilidade para viver com os 
filhos. Amor paterno (materno) é presença ativa e atenção. É 
construção. Não é instintivo, genético. É conquista310. 
 

  Para Paulo Luiz Netto Lôbo a afetividade é um dever imposto aos pais, 

independente do sentimento de afeto, assim preleciona o autor: 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, 
fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando 
este faltar na realidade das relações. Assim, a afetividade é um dever 
imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, 

ainda que haja desamor ou desafeição entre eles311. 

 
  O autor ainda concluiu: 

[...] sem qualquer contradição, podemos referir a dever jurídico de 
afetividade oponível aos pais e filhos e aos parentes entre si, em 
caráter permanente, independentemente dos sentimentos que 
nutram entre si, e aos cônjuges e companheiros enquanto perdurar a 

convivência312.   

                                                 
307DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p.68. 
308LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, p.71. 
309PAULO, Beatrice Marinho. Ser pai nas Novas Configurações Familiares: a Paternidade 
Psicoafetiva. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº10, 
jun./jul.2009, p.26 
310GADOTTI, Moacir. Amor paterno, amor materno: o quanto é necessário, o quanto é insuficiente. IN: 
SILVEIRA, Paulo (ORg.). Exercício da Paternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998 p.109.  
311LÔBO, Paulo Luiz Netto. Família. São Paulo: Saraiva, 2008, p.48. 
312LÔBO, Paulo Luiz Netto. Família. São Paulo: Saraiva, 2008, p.48. 
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   Para João Baptista Villela as relações da família, formais ou informais ontem 

como hoje, por mais complexas que se apresentem, nutrem-se todas elas de 

substancias triviais e disponíveis a quem delas deseja tomar afeto, perdão, 

solidariedade, paciência, devotamento, enfim tudo aquilo que possa reconduzir a 

arte do viver em comum313. 

  Embora o artigo 226 da Constituição Federal estabelece os tipos de família, 

como sendo o casamento, a união estável e as famílias monoparentais, o artigo é 

exemplificativo e não taxativo, pois a liberdade de constituir família é direito 

fundamental, não podendo o Estado limitar as formas de família ou os modos de 

exercício deste direito fundamental, pois muitas dessas famílias são constituídas 

pelo afeto. 

  Todavia, é importante destacar como entidades familiares os casais 

homoafetivos e as famílias anaparentais, quando os avós convivem com seus netos  

e as famílias recompostas, em que as madrastas e padrastos passam a cumprir 

papéis inerentes a paternidade e a maternidade na vida dos seus enteados314. 

   As famílias recompostas são um lócus especial para o nascimento da 

socioafetividade, por constituírem um novo arranjo familiar, em decorrência do 

modus vivendi das pessoas que agora se agregam e passam a viver juntas e a 

exercer funções recíprocas, uma na vida da outra, principalmente o que se refere 

aos cuidados parentais direcionados aos enteados315. 

  A afetividade como princípio fundamental pode ser encontrada no Projeto de 

Lei nº 470/2013 elaborado pelo IBDFam (Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e 

Sucessões) que tem por objetivo principal instituir o “Estatuto das Famílias”, 

demonstrando sua importância com alicerce para as mesmas, conforme dispõe: 

Art.2º O direito à família é direito fundamental de todos. 
[...] 
Art. 5º Constituem princípios fundamentais  
para a interpretação e aplicação  
deste Estatuto:  
I – a dignidade da pessoa humana;  

                                                 
313VILLELA, João Baptista. As novas relações de família.  In: Anais da XV Conferência Nacional da 

OAB. Foz do Iguaçu: set.1994 p.645. 
314TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentidade com Efeito da 
Socioafetividade nas Famílias Recompostas. Revista Brasileira de Direito das Famílias e 

Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº10, jun./jul.2009, p.36.  
315TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, RODRIGUES, Renata de Lima. Multiparentidade com Efeito da 
Socioafetividade nas Famílias Recompostas. Revista Brasileira de Direito das Famílias e 

Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº10, jun./jul.2009, p.41.  



100 

II – a solidariedade;  
III – a responsabilidade;  
IV – a afetividade;  
V – a convivência familiar;  
VI – a igualdade das entidades familiares;  
VII – a igualdade parental e o melhor interesse da criança e do 
adolescente;  
VIII – o direito à busca da felicidade e ao bem- estar (grifos nossos) 
 

     Na legislação civil é possível identificar o reconhecimento da afetividade 

como valor jurídico em outras passagens na lei, como exemplo do artigo 1.511 do 

atual Código Civil, que estabelece a comunhão plena de vida no casamento, e o 

artigo 1.593 do atual Código Civil que admite outra origem à filiação, além do 

parentesco natural e civil, bem como, o artigo 1.596 do atual Código Civil que 

consagra a igualdade de filiação. 

  Ainda na legislação civil a palavra afeto é indicada somente para identificar o 

genitor a quem deve ser deferida a guarda unilateral, previsto no artigo 1.583, 

parágrafo 2º, inciso II do Código Civil. Invoca também a relação de afetividade como 

elemento indicativo para a definição de guarda a terceira pessoa, conforme artigo 

1.584, parágrafo 5º do Código Civil.   

 Nota-se que a afetividade passou a ser elemento identificador da família e dos 

elos de filiação, oriundo de natureza socioafetiva, desenvolvida na convivência 

familiar. 

  A doutrina e a jurisprudência entendem que o parentesco natural, resultante 

da consanguinidade, é o parentesco biológico ou genético, e o parentesco civil, 

resultante de outra origem, é o socioafetivo, compreendendo a adoção e a filiação 

oriunda de técnicas de reprodução heterólogas316.  

  O artigo 1.593 do Código Civil “O parentesco é natural ou civil, conforme 

resulte de consanguinidade e outra origem”, anuncia a regra geral que contempla o 

princípio da afetividade. Essa regra impede, assim, que o Poder Judiciário apenas 

considere a verdade real ou biológica, uma vez que, os laços de parentesco na 

família, sejam eles consanguíneos ou de outra origem, têm a mesma dignidade e 

são regidos pelo princípio da afetividade317. 

                                                 
316BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº09, abr./mai.2009, p.31. 
317 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Famílias. 4.  ed. 2.  tiragem. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p.72. 
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   E, assim sendo, o princípio da afetividade faz despontar a importância do 

afeto, que, por muitas vezes, prevalecerá sobre o vínculo biológico para a 

construção do vínculo paterno-filial, conforme destacado por Zeno Veloso:  

Obviamente, a verdade biológica, a certeza genética, não pode ser o 
dado, o valor, o critério único e sempre decisivo para estabelecer a 
filiação, até porque, muitas vezes, este liame, este vínculo, nasceu 
do convívio, estreitou-se e se fortaleceu, independentemente de 
parentesco carnal, nas relações familiares, sociais, num laço afetivo 
que se apertou afetuosamente no dia-a-dia da vida, tão sólido e 
consistente e, não raramente, mais substancioso e respeitável do 
que o elemento genético, considerado por si só318.  
 

 Dessa forma, o princípio da afetividade é o princípio que fundamenta a 

paternidade socioafetiva, pois a posse de estado de filho nada mais é que o 

reconhecimento jurídico do afeto. 

  Esse é o entendimento de Pedro Belmiro Welter:  

A paternidade socioafetiva é a única que garante a estabilidade 
social, edificada no relacionamento diário e afetuoso, formando uma 
base emocional capaz de lhe assegurar um pleno e diferenciado 
desenvolvimento como ser humano319.  
 

  José Bernardo Ramos Boeira, entende que: “(...) ter um filho e reconhecer 

sua paternidade deve ser, antes de uma obrigação legal, uma demonstração de 

afeto e dedicação, que decorre mais de amar e servir do que responder pela 

herança genética” 320.   

  O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a paternidade socioafetiva em 

razão da existência de vínculos sentimentais de natureza familiar ao longo do tempo 

entre pai e filho e não declarou nulo o registro civil de nascimento pedido em ação 

declaratória de inexistência de filiação cumulada com anulação de registro civil, 

conforme segue: 

Direito civil e processual civil - ação declaratória de inexistência de 
filiação legítima cumulada com anulação de registro civil. Agravo 
retido - razões que autorizam a recepção da contradita - 
desprovimento. Agravo retido - coleta de material probatório que 
atendeu a finalidade do ato - prejuízo não alegado - recurso 
desprovido. Apelação - Pedidos da demanda julgados improcedentes 
- Reconhecimento da paternidade pelo suposto pai e 
configuração da hipótese de paternidade sócio-afetiva - apelação 

                                                 
318 VELOSO, Zeno. Direito Brasileiro da Filiação e Paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p.218. 
319 WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p.165. 
320 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade. Posse e estado de filho: 

paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.53-54. 
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conhecida e desprovida. Autorizado, pelo sistema processual, a 
recepção da contradita de testemunha, legítima é a tomada de suas 
declarações na condição de mero informante. Da mesma forma, 
atendendo a finalidade de coleta de material comprobatório e não 
alegado prejuízo, não se declara a nulidade do ato celebrado. 
Estabelecida por longo tempo e, comprovada a existência de 
vínculos sentimentais de natureza familiar entre o suposto 
genitor e o pupilo, próprios do regime de filiação, resta 
configurada a hipótese de paternidade sócio- afetiva protegida 
pelo direito, nos mesmos moldes da filiação natural, pois ambas 

as modalidades se assentam em valores familiares e de dignidade do 
infante. TJ-PR - Apelação Cível – acórdão 6778741. Julgado em data 
de publicação: 02/02/2011321.  (grifos nossos) 

 Conforme exposto no presente trabalho os verdadeiros pais são aqueles que 

amam e dedicam sua vida ao seu filho, pois é nos pais que o filho busca seu porto 

seguro, carinho, atenção e conforto, e esse vínculo por certo nem a lei e nem o 

sangue garantem, mas sim por meio do vínculo afetivo entre eles. 

  A ausência de afeto causa o abandono afetivo, tanto que no Poder Judiciário 

vem crescendo o número de ações indenizatórias por abandono afetivo dos pais 

pelos filhos.  

   O desamparo ocorre em diversas formas, principalmente quando decorrem 

do completo desconhecimento da pessoa dos pais, ou quando decorrentes de um 

registro formal voluntário não seguido de atuação efetiva pela mãe ou pelo pai ou 

pelas situações de descaso que persistem mesmo após o pronunciamento estatal 

nas ações investigatórias e, por fim, o abandono posterior a cessação da 

convivência entre os pais322. 

  O descumprimento da assistência moral e afetiva pode caracterizar-se como 

um ato ilícito, razão pela qual poderá acarretar uma condenação ao pagamento de 

indenização, pois o dano não só pelo sofrimento causado, mas pela violação de 

direitos como pessoa em desenvolvimento e formação. 

  Para se caracterizar a responsabilidade civil com consequência indenizatória 

é necessário que estejam presentes os três elementos, consistentes na existência 

de uma ação ou omissão que apresenta como ato ilícito, ou seja, conduta culposa 

ou dolosa, exteriorizada pela ação e omissão do pai ou da mãe em negar o exercício 

                                                 
321JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva.  Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso em: 19 fev. 2014. 
322SOUZA, Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio. Princípio Constitucional da Paternidade Responsável: 
Diretrizes para a Reinterpretação do art. 1614 do Código Civil. Revista Brasileira de Direito das 

Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº31, dez./jan.2013, p.24. 
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de parentalidade; a ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vitima 

pelo agente, ou seja, dano ao filho que foi atingido na sua dignidade, moral e honra, 

além de não ter convivido com o genitor, e por fim,  o nexo de causalidade entre o 

dano e a ação do agente, causando-lhe uma dor intensa, interferindo diretamente no 

seu comportamento psicológico e social323. 

  Contudo, não se pode negar que a conduta de abandonar ou rejeitar o filho 

causam danos de ordem psíquica e material, pois muitos dependem de tratamentos 

psicológicos e isto significa gastos financeiros, caracterizando assim um dano 

material, além do moral324. 

  A forma de reparação civil mais adequada é o restabelecimento do exercício 

de parentalidade, porém caso isso não seja possível é imposto um pagamento de 

uma reparação em um quantum equivalente ao abalo material ou moral do 

ofendido325. 

  Embora, não haja como trazer de volta a convivência entre pais e filho, a 

reparação ajuda a preencher uma lacuna e significa responsabilizar o pai pela 

ausência. 

  A reparação por abandono afetivo que tem por base de sustentação o 

princípio da paternidade responsável, haja vista a ausência de assistência material e 

moral que cabe aos pais, como se pode observar no acórdão abaixo: 

Responsabilidade civil. Dano moral. Autor abandonado pelo pai 
desde a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho 
somente após a propositura da ação. Discriminação dos irmãos. 
Abandono moral e material caracterizados. Abalo psíquico. 
Indenização devida. Sentença Reformada. Recurso provido para 
este fim. [...]TJ-SP - Apelação Cível. 511.903.4/7. Rel. Des. Caetano 

Lagrasta, 8ª Câmara de Direito Privada. Data de publicação: 
13/03/2008326. (grifos nossos) 

 

  Dessa forma, observa-se que o cumprimento do dever de assistência material 

e moral é dever jurídico cujo descumprimento deve ter como consequência a 

pretensão reparação. 

                                                 
323PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.13. 
324PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.13. 
325PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade Civil por Abandono Efetivo. Revista Brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº 29, ago./set.2012, p.14. 
326JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso :20 fev. 2014. 
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  Independentemente da convivência ou relacionamento dos pais, cabem a eles 

a responsabilidade pela criação e educação dos filhos, sendo inconcebível a ideia de 

que o divórcio ou término da relação dos pais acarrete o fim da convivência entre os 

filhos e seus pais. 

   Paulo Luiz Netto Lôbo posiciona-se favorável à indenização por abandono 

afetivo, no sentido que esse é o inadimplemento dos deveres jurídicos da 

paternidade, assim dispõe: “O artigo 226 da Constituição não se resume ao cumprimento 

do dever de assistência material. Abrange também moral, que é dever jurídico cujo 

descumprimento pode levar a pretensão indenizatória”327. 

  Maria Berenice Dias também se posicionou favorável à indenização por dano 

afetivo: “[...] a indenização por dano afetivo poderá converter-se em instrumento de extrema 

relevância e importância para a configuração de um direito das famílias mais de acordo com 

a atualidade [...]”328. 

     Por isso, a importância do princípio da afetividade como elemento definidor 

da união familiar, eis que tem a função de unificar e estabilizar o respeito, a 

liberdade, a igualdade, o companheirismo, a cooperação, a amizade e a 

cumplicidade, que deve ocorrer na relação entre os pais e os filhos, unidos pelos 

sentimentos329. 

Por fim a Paternidade Responsável é um princípio jurídico expresso no artigo 

227, parágrafo 7º da Carta Magna, que dispõe: 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

  O princípio da paternidade responsável, inserido no direito do “estado de 

filiação”, está também garantido implicitamente na Constituição Federal, no art. 227, 

caput, que dispõe:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente o direito à convivência familiar, colocando-os a salvo 

                                                 
327 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Família. São Paulo: Saraiva, 2008, p.37. 
328 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.113. 
329 GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 
Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: IBDFAM, nº 

32, fev./mar.2013, p.20.  
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de toda forma de discriminação, vedando expressamente as 
designações discriminatórias relativas ao estado de filiação. 

  A determinação constitucional de responsabilidade dá juridicidade ao dever 

de cuidado, conforme expresso no artigo 229, 1ª parte da Carta Magna, que dispõe: 

“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...]”.         

  A responsabilidade dos pais pela condução e educação e criação dos filhos 

também está prevista nos artigos 1.566, incisos, IV e artigo 1634, inciso II, ambos do 

Código Civil: 

Art. 1.566. São deveres de ambos cônjuges: [...] IV – sustendo, 
guarda e educação dos filhos; 
 
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, quanto à pessoa dos filhos 
menores: [...] II – tê-los em sua companhia e guarda. 

      

   De forma explícita, o princípio da paternidade responsável foi incluído no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 3º e 4º, que dispõem: 

Art.3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
 
Art.4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

  Da mesma forma nos artigos 22 e 23 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que dispõem: 

Art.22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação 
dos filhos menores, cabendo lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumpri e fazer cumpri as determinações judiciais; 
 
Art.23. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais.  
 

  Para Rodrigo da Cunha Pereira: “A paternidade responsável é um 

desdobramento dos princípios da dignidade humana, da responsabilidade e da 

afetividade” 330. 

                                                 
330 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.245. 
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  A paternidade responsável está contida e se entrelaça nesses outros 

princípios, porém pode ser considerada um princípio autônomo em razão da 

importância que a paternidade tem na vida das pessoas. 

   Ainda para o citado autor: “A paternidade é mais que fundamental para todos 

nós, ela é fundante do sujeito. A estruturação psíquica dos sujeitos se faz e se 

determina a partir da relação que ele tem com seus pais”331. 

   Essa relação impõe a eles uma atuação afetuosa, cuidadosa e comprometida 

na criação do filho, que repercutirá no futuro deste. 

  Nota-se que o princípio da paternidade responsável está presente também na 

paternidade socioafetiva, eis que essa é fundada no amor, afeto, cuidado, carinho, 

amparo, educação, alimentação e respeito na relação paterno-filial, possibilitando o 

pleno desenvolvimento da personalidade e formação do filho.  

  Tanto que a conduta dos pais em relação à criação e educação dos filhos não 

se resume a assistência material e intelectual, mas também assistência afetiva no 

sentido de cuidado, que não pode faltar para o desenvolvimento de uma criança, na 

falta de assistência, omissão ou desamparo pode-se gerar danos332 e 

responsabilidade penal por abandono333. 

 O cuidado assume um significado de desvelo, solicitude, diligência, zelo, 

atenção e bom trato com relação ao outro334.  

   Heloisa Helena Barboza preconiza o cuidado como valor jurídico, dispondo a 

autora:   

Nesses termos, o valor cuidado implica um dever moral e um dever 
jurídico, implícito na cláusula geral de proteção da pessoa humana, 
que se espraia por outros dispositivos constitucionais, dentre os 
quais se destaca o principio da paternidade responsável. O valor 
jurídico do cuidado, quando considerado em sua dimensão e 
alteridade, reciprocidade e complementaridade traduz toda grandeza 

                                                 
331 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.245. 
332PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.248. 
333 “Abandono Material: CP - Art. 244 - Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, 

ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior 
de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento 

de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada deixar, sem justa causa, de 
socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. Abandono Intelectual: Art. 

246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena - 
detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa.” 
334 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.246. 
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do seu conteúdo da paternidade responsável, e permite explicitar 
todos os deveres dos pais  335. 

  O cuidado como valor jurídico, também pode ser considerado implicitamente 

um princípio jurídico, já que ele está inserido na dignidade da pessoa humana e em 

todos os direitos fundamentais336. 

   O cuidado se apresenta como uma atitude presente em uma série de atos 

não tipificados em beneficio da efetivação do melhor interesse da criança e do 

adolescente337.  

   Para tanto, Tânia da Silva Pereira afirma:  

O cuidado é parte integral da vida humana: nenhum tipo de vida 
subsiste sem cuidado. Envolvendo um processo eminentemente 
interativo, dinâmico e criativo reflete interesse e solidariedade. 
Aquele que é será cuidado338. 

 

  Observa-se que o cuidado é parte integral da vida humana, uma vez que as 

pessoas precisam e deveriam receber o cuidado, tanto que de alguma forma as 

pessoas já prestaram ou receberam o cuidado, por isso a importância do cuidado 

como dever jurídico. 

   Os pais são os primeiros responsáveis pela criação dos filhos, tanto que a 

Convenção Sobre os Direitos da Criança, de 1.989, ratificada pelo Brasil em 24 de 

setembro de 1990, especificamente no artigo 7º, dispõe que toda criança terá direito, 

na medida do possível, a conhecer seus pais e ser criada por eles. 

   O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente traça essa diretriz ao 

enfatizar o direito de ser criado e educado no seio da família e, somente por 

exceção, em família substituta. 

  Com o advento da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi consagrado o direito da criança e do adolescente ao reconhecimento 

do seu estado de filho. 

                                                 
335 BARBOZA, Heloisa Helena. Paternidade Responsável: o cuidado como dever jurídico. In 
PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de (Org.) Cuidado e Responsabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2011, p.90.  
336 TUPINAMBÁ, Roberta. O cuidado como valor jurídico nas relações familiares. In: PEREIRA, Tânia 
da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. O cuidado como valor jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2008,  

p. 363. 
337 SOUZA, Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio. Princípio Constitucional da Paternidade Responsável: 
Diretrizes para a Reinterpretação do art. 1614 do Código Civil. Revista Brasileira de Direito das 

Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº31, dez./jan.213, p.18.  
338 PEREIRA, Tânia da Silva. O cuidado como valor jurídico. In: PEREIRA, Tânia da Silva; PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. A ética da convivência familiar: sua efetividade nos cotidianos dos tribunais. 

Rio de Janeiro, 2006, p.255. 
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             Como forma de garantir maior efetividade ao exercício do direito de filiação, 

bem como maior obrigatoriedade ao princípio da paternidade responsável em 29 de 

dezembro de 1992, a Lei nº 8.560, passou a dispor que o reconhecimento dos filhos 

é irrevogável, indicando as formas de reconhecimento. 

  Destarte, no tocante à responsabilidade, não surge somente da procriação 

genética. Na realidade, a responsabilidade deriva do parentesco presumido, 

biológico e afetivo, mas o importante dentre todas é o comprometimento dos pais 

perante os filhos339. 

  Destaca-se então mais uma vez a paternidade socioafetiva em razão do 

vínculo afetivo na relação paterno filial, ou seja, o comprometimento, o cuidado e o 

amor dos pais para com o filho.  

  A paternidade responsável também está presente na Lei 11.804/2008, que 

dispõe sobre alimentos gravídicos, responsabilizando o pai antes mesmo do 

nascimento do filho, conforme dispõe o artigo 6º:  

Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará 
alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, 
sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da 
parte ré.  
 

  Ainda para desenvolvimento de uma paternidade mais responsável, o 

Conselho Nacional de Justiça autorizou o Provimento n° 12/2010 que lançou o 

Projeto Paternidade Responsável, com o objetivo de reduzir o número de pessoas 

sem paternidade reconhecida340. 

  No Estado de São Paulo cada Município vem se empenhando e realizando 

um mutirão para regularizar a situação de milhares de crianças sem a paternidade 

estabelecida na certidão de nascimento.  A idealizadora do projeto foi Ana Luiza Villa 

Nova, Juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça341. 

  O projeto visa mobilizar o reconhecimento da paternidade atrelado à 

conscientização dos pais sobre a importância de ter o nome do pai no registro, bem 

como promover a cidadania daquela criança que não tem o nome do pai no registro, 

                                                 
339PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família . 2.  
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.255. 
340BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.>Acesso em: 04 fev. 

2014. 
341BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 



109 

não está somente atrelado a paternidade biológica, bem como a paternidade 

socioafetiva. 

   O projeto tem a parceria da Secretaria da Educação, responsável pelo 

fornecimento dos dados pessoais da criança, bem como notificar a mãe para 

comparecer na escola, no cartório ou no fórum, para que indique o nome do suposto 

pai342.  

  Assim, constando no registro de nascimento do menor apenas o nome da 

mãe, o Oficial do Cartório remeterá ao Juiz Corregedor Permanente do Serviço de 

Registro Civil a certidão integral do registro, com declaração da genitora sobre o 

suposto pai, com sua qualificação e identificação343.  

  O Juiz, então, ouvindo a genitora sobre a paternidade alegada, determinará a 

oitiva também do suposto pai, que poderá reconhecer a paternidade, lavrando-se 

termo de reconhecimento, que será averbado no registro de nascimento, ou negá-la, 

remetendo-se os autos ao Ministério Público para que, havendo elementos 

suficientes, ajuíze a ação de investigação de paternidade ou envie os autos à 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo para tal. Todo este procedimento 

tramitará em segredo de justiça344. 

  Até o presente momento, muitos casos foram solucionados, seja pelo 

reconhecimento espontâneo do pai feito em Cartório ou pela adoção judicial345. 

  Foram realizados encaminhamentos para Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo para adoção e reconhecimento de paternidade socioafetiva, além de 

crianças que não tiveram a paternidade reconhecida, diante da negativa das mães 

que não reconhecem a importância para a criança de ter o nome do pai, ou ainda 

mães que desconhecem o paradeiro dele346.   

                                                 
342BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
343BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 

<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
344BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 

<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
345BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
346BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
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  O projeto Paternidade Responsável teve início no bairro de Itaquera, Zona 

Leste da Capital de São Paulo. A partir daí ele foi expandido e até hoje já atendeu 

mais de trinta mil mães em todo o Estado de São Paulo. A mobilização que contou 

com a participação de centenas de colaboradores emocionou muitas pessoas e 

permitiu que crianças pudessem ter o seu direito cumprido347.   

  O projeto foi instalado recentemente no Município de Osasco, sendo 

constatado que só esta cidade possui aproximadamente 8.000 (oito mil) crianças 

sem o nome do pai no registro de nascimento.  Até o presente momento foram 

efetivados o reconhecimento na média de 20% (vinte por cento) sobre esse 

índice348.  

    O projeto é uma ação nobre que disponibiliza à criança o exercício de seu 

direito à identificação pessoal, lhe resguardando o livre desenvolvimento de sua 

personalidade, bem como convoca toda a sociedade a uma paternidade responsável 

e a conscientização da importância da criança sobre sua identidade pessoal, 

proporcionando-lhe pleno desenvolvimento pessoal e social, sem traumas e 

discriminações.  

  Conclui-se que a paternidade responsável sempre tem que estar presente na 

relação paterno-filial, seja biológica ou não. O objetivo é promover a proteção 

integral do filho no seio da família, presente o afeto, não apenas no sentido de 

sentimento, mas principalmente da conduta de cuidado, zelo, proteção e educação. 

 

3.3 Efeitos Jurídicos no Reconhecimento da Paternidade Socioafetiva 

 

  Conforme mencionado ao longo do trabalho, o Código Civil de 2002 não 

admite expressamente o reconhecimento da paternidade socioafetiva, nem 

tampouco a previsão quanto ao procedimento adotado para o seu reconhecimento. 

   Contudo, a doutrina e a jurisprudência vem admitindo a paternidade 

socioafetiva, fundamentando-se, principalmente nos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da afetividade e do melhor interesse da criança e do adolescente e 

avaliando-se caso a caso.  
                                                 
347BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
348BRASIL, Conselho Nacional De Justiça. Projeto Paternidade Responsável. Disponível em: 
<http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?tipo_layout=ABC&pagina_id=360.> Acesso: 04 mar. 

2014. 
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  O reconhecimento da paternidade biológica, conforme dispõe o ordenamento 

jurídico, ocorrerá voluntariamente, ou seja, o pai, por livre e espontânea vontade, 

registra o filho em cartório, ou por meio de reconhecimento forçoso oriunda de uma 

sentença judicial.  

    No reconhecimento da paternidade socioafetiva, por analogia a paternidade 

biológica aplicam-se os mesmos procedimentos, segundo vem decidindo os 

tribunais brasileiros.  

   O julgador necessita se adequar a esta realidade social, adotando, nessas 

hipóteses, a premissa de que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do 

artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.  

  O estabelecimento de uma paternidade socioafetiva ocorre quando o pai 

assume voluntariamente o estado de filiação, presente na adoção, seja por adoção 

judicial ou “adoção à brasileira”. 

  Porém, a paternidade socioafetiva ainda por ser tão difundida no meio 

jurídico, a solução mais viável se dá por meio da adoção judicial, por ser e possuir 

regulamentação legal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  Para Heloisa Helena Barbosa e Belmiro Pedro Welter, uma vez reconhecida a 

paternidade socioafetiva por sentença, decorrem os mesmos efeitos pessoais e 

patrimoniais do parentesco civil349, previstos nos artigos 39 e 52 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que são aplicados à adoção, sendo: 

[...] a) criação de vínculo de parentesco em linha reta e na 
colateral (até o 4º grau), permitindo a adoção do nome da família 
e gerando impedimentos na órbita civil, como os impedimentos 
para o casamento, e pública, como os impedimentos para 
assunção de determinados cargos públicos; b) a criação do 
vinculo de afinidade. Sob o aspecto patrimonial são gerados 
direitos (deveres) alimentos e sucessórios. (grifos nossos) 

 
  Conforme exposto no presente trabalho, foram inúmeras as decisões dos 

tribunais brasileiros que estão aderindo ao reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, principalmente nas ações negatórias de paternidade, quando os pais 

                                                 
349 “[...] a) a declaração do estado de filho afetivo; b) a feitura ou a alteração do registro civil de 

nascimento; c) a adoção do nome (sobrenome) dos pais sociológicos; d) as relações de parentescos 
como os parentes dos pais afetivos; e) a irrevogabilidade da paternidade e da maternidade 
sociológica; f) a herança entre pais, filho e parentes sociológicas; g) o poder familiar; h) a guarda e o 

sustento do filho ou pagamento de alimentos; i) o direito de visitas etc .” BARBOZA, Heloisa Helena. 
Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo. Revista Brasileira de Direito das Famílias e 
Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº09, abr./mai.2009, p.33. WELTER, Pedro Belmiro. Igualdade 

entre as filiações biológica e socioafetiva.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.188. 
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negam a paternidade por não ser filho biológico e nas ações de reconhecimento da 

paternidade socioafetiva, no caso da adoção, mas poucos julgadores vêm 

reconhecendo a filiação socioafetiva, após a morte do suposto pai e da suposta mãe 

afetiva. 

  A título exemplificativo segue decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul que julgou descabida a pretensão de uma ação declaratória de filiação 

socioafetiva cumulado com pedido de herança em que o autor pediu o 

reconhecimento da filiação socioafetiva visando unicamente se habilitar no inventário 

da falecida madrasta, sem que seja reconhecido como filho e sem qualquer 

alteração nos seus registros civis. 

Apelação cível. Ação declaratória de filiação socioafetiva c/c 
petição herança. Declaração para fim exclusivo ao direito 
sucessório. Descabimento. Se a família afetiva transcende os 

mares do sangue, se a verdadeira filiação só pode vingar no terreno 
da afetividade, se a autêntica paternidade/maternidade não se funda 
na verdade biológica, mas sim, na verdade afetiva, a ponto de o 
direito atual autorizar que se dê prevalência à filiação socioafetiva, 
esta só pode ser reconhecida na integralidade, com todos os seus 
efeitos, e não somente no tocante ao direito sucessório. Se o pedido 
do autor de ver reconhecida a filiação socioafetiva relativamente 
à falecida madrasta, tem fim exclusivamente patrimonial, 
visando unicamente se habilitar no inventário dela, sem que seja 
reconhecido como filho e sem qualquer alteração nos seus 
registros civis, descabida é a pretensão. Apelação desprovida. 
(apelação cível nº 70023383979, Oitava Câmara Cível, TJ-RS, 
Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, julgado em 24/04/2008)350. 
(grifos nossos) 
 

   Nesse sentido, foi a recente decisão do mesmo Tribunal:  

Agravo de instrumento. Inventário. Declaração de paternidade 
socioafetiva. Inviabilidade. Em sendo controvertida a afirmação de 

que havia paternidade socioafetiva, a eventual pretensão de ver 
declarada a existência de tal relação não cabe na esfera de 
cognição restrita do inventário, devendo, se for do interesse das 
partes, ser deduzida na via ordinária. Negaram provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70057493546, Oitava Câmara Cível, TJ-

RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 27/02/2014) 351. (grifos 
nossos) 

 

                                                 
350RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça. Apelação Cível nº 70023383979. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=Paternidade+Socioafetiva+c.+peti%E7%E3o+de+heran%E7a&tb=ju>

. Acesso em: 06  mar. 2014 
351RIO GRANDE DO SUL. Tribunal De Justiça. Agravo de Instrumento Nº 70057493546. Disponível 
em:http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=Paternidade+Socioafetiva+c.+peti%E7%E3o+de+heran%E7a&tb=j

u>.Acesso em: 06 março 2014. 



113 

   Os argumentos adotados pelos julgadores pelo não reconhecimento da 

filiação socioafetiva, são: caso o pai ou a mãe socioafetiva quisesse ter manifestado 

a vontade de assumir a relação paterno-filial teriam feito em vida ou por meio de 

testamento, e por demonstração de interesse patrimonial do suposto filho afetivo, em 

busca da quota do direito sucessório. 

  Fabiane Aline Teles Goulart discorda, alegando que a jurisprudência não 

pode generalizar todos os pedidos de reconhecimento da paternidade socioafetiva, 

após a morte do suposto pai e da suposta mãe afetiva, pois o filho socioafetivo é 

igual a todos os outros filhos, não precisando ser beneficiado através de um 

testamento, devendo assim o filho socioafetivo ser considerado como herdeiro 

necessário, sendo qualificado e portador dos mesmos direitos dos demais 

herdeiros352. 

  Dessa forma é o entendimento de Maria Berenice Dias: 

Os primeiros figurantes da ordem de vocação hereditária são os 
descendentes (CC, art.1829, I): filhos, netos, bisnetos e assim 
sucessiva e infinitamente. Este conceito de descendentes abriga 
todas as espécies de filiação: (a) consanguínea ou natural, que tem 
origem na verdade biológica, (b) civil, quando decorre da adoção; (c) 
socioafetivo, que se constituiu a partir da posse do estado de 
filho; e (d) social, quando decorre de técnicas de reprodução 

assistida e a concepção ocorre in vitro, inclusive com o uso de 
material genético de outra pessoa353. (grifos nossos) 
 

  O estado de posse de filho deve ser comprovado por meio de ação, sendo a 

constituição do laço judicial, visando uma segurança jurídica. Assim, os tribunais 

estão corretos quando decidem pelo não reconhecimento da filiação socioafetiva, 

após a morte do suposto pai e da suposta mãe afetiva, quando constatado somente 

o interesse patrimonial de participar da herança e não pelo reconhecimento pleno da  

filiação socioafetiva. 

   Assim, deve ser priorizado o pleno reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, uma vez comprovada a filiação socioafetiva com os elementos da 

posse do estado de filho e principalmente pelo vínculo afetivo construído durante a 

convivência, devendo ser analisado com cautela o pedido após a morte do suposto 

pai ou mãe afetivo, para que seja afastado qualquer interesse patrimonial.     

                                                 
352GOULART, Fabiane Aline Teles. O Reconhecimento da Filiação Socioafetiva com seus Efeitos 

Sucessórios. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre: IBDFAM, nº32, 
fev./mar.2013, p.36. 
353DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p.128 
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   Ressalta-se que, após a morte do suposto pai ou mãe, dificultada estará a 

comprovação do estado de filho afetivo, diante da ausência dos elementos que 

comprovam a filiação socioafetiva, bem com a falta de prova do afeto que é 

imprescindível na relação paterno-filial. 

  Uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva, o primeiro efeito ao se 

reconhecer a paternidade, sem dúvida, na maioria dos casos é o acréscimo do 

patronímico dos pais afetivos no nome do filho.  

  Inclusive, a Lei nº 11.924, de 17 de abril de 2009, a denominada “Lei 

Clodovil”, em homenagem ao ex-deputado federal Clodovil Hernandez, seu autor, 

alterou a Lei de Registros Públicos nº 6.015/73, acrescentando o parágrafo 8º no 

artigo 57, para constar:  

O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos 
§§ 2o e 7o deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no 
registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu 
padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa 
concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. 
 

    Objetivo da lei é identificar o filho de acordo com sua realidade familiar, pois 

o nome é um elemento identificar do filho na sociedade.  

     Hoje, nas famílias recompostas advindas de casais que se casam 

novamente ou se unem de forma estável, criam seus enteados como se fossem 

filhos, a referida lei permite que, judicialmente, o enteado ou enteada acrescente o 

nome de seu padrasto ou de sua madrasta em seu registro de nascimento, desde 

que haja expressa concordância destes.  

   Outro importante efeito é o da irrevogabilidade da paternidade, ou seja, uma 

vez reconhecida a filiação socioafetiva, voluntariamente, o pai não poderá impugná-

la, salvo se restar demonstrado vício de consentimento no momento do registro, ou 

seja, por coação, erro ou dolo. Por exemplo, segue o seguinte acórdão:  

   
Negatória de paternidade. Registro civil. Inocorrência de vício de 
consentimento. Filiação socioafetiva. Descabimento da AJG. 1. O 
ato de reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1º da lei nº 
8.560/92 e art. 1.609 do CC). 2. A anulação do registro, para ser 

admitida, deve ser sobejamente demonstrada como decorrente de 
vício do ato jurídico (coação, erro, dolo, simulação ou fraude). 3. Se o 
autor registrou a criança mesmo sabendo da grande probabilidade 
desta não ser sua filha, e a tratou sempre como filha, mesmo 
sabendo há mais de 10 anos que não é o pai biológico, pois fez 
exame de dna, então não pode pretender a desconstituição do 
vínculo, pela inexistência do liame biológico, pois foi inequívoca a 
voluntariedade do ato e não há dúvida alguma sobre a paternidade 
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socioafetiva. 4. Sendo advogado atuante o autor e não estando 
configurada a condição de hipossuficiência, correta a decisão que 
revogou o benefício da ajg, que deve ficar reservada às pessoas 
pobres na acepção legal. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 
70057460248, Sétima Câmara Cível, TJ-RS, Relator: Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/01/2014)354. 
(grifos nossos) 
   

   No tocante ao direito a alimentos também decorrerá do reconhecimento da 

paternidade socioafetiva. O Código Civil disciplina a obrigação alimentar em seus 

artigos 1.694 a 1.710, para os parentes, cônjuges e companheiros, que poderão 

solicitar uns aos outros alimentos, desde que presentes o binômio necessidade do 

alimentado e possibilidade econômica do alimentante de provê-los.  

    Reconhecida a paternidade socioafetiva, o filho também possui o direito de 

receber alimentos do pai que o reconheceu. Assim, o Tribunal de Justiça de Sergipe 

e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram, respectivamente: 

Agravo de instrumento - negatória de paternidade - alimentos - 
suspensão do pagamento dos alimentos - prova pericial 
realizada extrajudicialmente - relevância da paternidade sócio-
afetiva - recurso improvido - decisão unânime. - a propositura da 

ação declaratória de inexistência de paternidade, ainda que 
acompanhada de teste de dna, não implica a suspensão do 
pagamento dos alimentos. Hodiernamente, não só a 
consangüinidade pode aferir a relação paternal, motivo por que, 

parece-me coerente a decisão hostilizada, no sentido de postergar a 
pretensa exclusão do dever alimentar ao desate da causa, depois de 
propiciar à parte adversa se manifestar a respeito do pedido. (TJ-SE 
Agravo de Instrumento 2009213730). Julgado em 16/03/2010355. 
(grifos nossos) 
 
Agravo de instrumento. Alimentos. Deserção. Paternidade 
socioafetiva. Adequação do quantum 1. Cuidando-se da ação de 

alimentos, onde se discute a capacidade econômica do alimentante, 
o qual alegou insuficiência de recursos e pediu a gratuidade, a 
ausência de preparo não induz à deserção, sendo razoável conceder 
a dispensa do preparo. 2. Estando provado o vínculo jurídico de 
filiação, a alegação de inexistência do liame biológico é 
irrelevante e vazia pois não paira dúvida alguma sobre o vínculo 
socioafetivo, decorrente da posse de estado de filho, nem que o 
alimentante era o provedor do núcleo familiar. 3. Os alimentos 
se destinam ao atendimento das necessidades dos filhos, que 
são presumidas, dentro da capacidade econômica do 
alimentante. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 

                                                 
354JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso em: 19 fev. 2014. 
355JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso: 19 fev. 2014. 
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70007798739, TJ-RS, Relator: Sergio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, Julgado em 18/02/2004) 356 . (grifos nossos) 
 

   Ademais, outro efeito ao se reconhecer a paternidade, além do acréscimo do 

patronímico dos pais afetivos no nome do filho, é o direito na sucessão, como tem os 

filhos adotados, tornando-se herdeiros necessários, segundo disposto no artigo 41, 

parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  Informa que ainda encontra-se em trâmite no Supremo Tribunal Federal uma  

Ação de Anulação de Assento de Nascimento cumulada com Investigação de 

Paternidade, tendo em vista que, quando do nascimento da autora em 1961, fora 

registrada pelos avós paternos, como se estes fossem seus pais. Requereu fosse 

reconhecida a paternidade de seu pai biológico, para averbação junto ao Cartório de 

Pessoas Naturais e a anulação do registro feito pelos avôs.  

  O juízo monocrático julgou procedente a ação. Em sede de apelação a 

sentença foi mantida. Os recorrentes interpuseram Recurso Especial, ao qual foi 

negado seguimento. Irresignados com o teor do acórdão prolatado, interpuseram 

Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, da atual Constituição Federal, 

apontando como violado o art. 226, caput, da Carta Constitucional. Alegam, em 

síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao preferir a realidade 

biológica, em detrimento da realidade socioafetiva, não priorizou as relações de 

família que tem por base o afeto, afrontando o referido dispositivo constitucional. O 

Recurso Extraordinário não foi admitido na origem.  

  Em sequência, os recorrentes interpuseram o presente agravo. Finalmente, 

por entender que o tema constitucional versado nestes autos é relevante do ponto 

de vista econômico, político, social e jurídico, além de ultrapassar os interesses 

subjetivos da causa, a Corte reconheceu a repercussão geral do tema constitucional, 

o agravo foi provido e determinado sua conversão em recurso extraordinário para 

melhor exame da matéria, conforme decisão abaixo:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. 
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONTROVÉRSIA GRAVITANTE 
EM TORNO DA PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE 

                                                 
356JUSBRASIL. Pesquisa de jurisprudência paternidade socioafetiva. Disponível em: 

<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=PATERNIDADE+S%C3%93CIOAFETIVA&p=4>

Acesso: 19 fev. 2014. 
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BIOLÓGICA. ART. 226, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PLENÁRIO VIRTUAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente 

(ARE 692186, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 04/09/2014, 
publicado em processo eletrônico DJe-174 DIVULG 08/09/2014 
PUBLIC 09/09/2014) 357. (grifos nossos) 

 

   Embora, a doutrina e os tribunais estaduais brasileiros estejam admitindo o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva, ainda está pendente de decisão 

Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário.  

  Enfim, após toda essa exposição sobre a paternidade, sobretudo a 

paternidade socioafetiva, suas características e efeitos advindos do reconhecimento 

desta, é necessário verificar a importância do seu reconhecimento e sua prevalência 

em detrimento da paternidade biológica, levando-se em conta o melhor interesse da 

criança e do adolescente, detentores do direito fundamental à dignidade da pessoa 

humana. 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 692186. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?tipo=&txtTituloTema=pater

nidade+socioafetiva&numeroTemaInicial=&numeroTemaFinal=&acao=pesquisarProcesso&classePro

cesso=&numeroProcesso=&ministrottp:> Acesso em: 15 set. 2014. 
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 CONCLUSÃO 

 

Ao final deste trabalho, a primeira conclusão a que chegamos foi sobre a 

importância da paternidade socioafetiva nas relações familiares, embora inexista 

previsão legal específica para ela no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar disto 

ela vem ganhando força por meio da doutrina e da decisão proferida pelos tribunais 

brasileiros. 

  O conceito de paternidade, ligado especificamente aos laços consanguíneos, 

modificou-se, pois passou a ser mais analisado pelo aspecto afetivo, na medida em 

que a sociedade e a legislação tem primado pela valorização da pessoa humana, 

tornando-se com isso o vínculo familiar.  

  Nos dias de hoje, a função do pai, vai muito mais além do vínculo 

consanguíneo, pois são pais, aqueles que criam, educam, prestam assistência e 

geram o vínculo afetivo com seus filhos. 

  Essa nova concepção de paternidade é relevada na paternidade socioafetiva, 

desde que presentes os elementos da posse de estado de filho, por meio da fama, 

trato e o nome, fundados em laços de afeto, no convívio diário entre pais e filhos. A 

essência da socioafetiva é o exercício fático dessa autoridade parental. 

  O Código Civil de 2002 não reconheceu expressamente a paternidade 

socioafetiva, porém a doutrina, bem como os tribunais brasileiros têm entendido que 

desde que presentes, o estado de posse de filho e o afeto, é formado o vínculo de 

filiação nos termos do artigo 1.605, inciso II, do vigente Código Civil, que dispõe que 

na falta ou defeito, do termo de nascimento, “poderá provar-se filiação por qualquer 

outro modo admissível em direito. 

  Caracterizado o vínculo de filiação, tem-se o surgimento da existência de 

parentesco civil que será tido como de outra origem, nos termos do artigo 1.593 do 

Código Civil, que dispõe: “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou de outra origem”, conforme entendimento doutrinário e 

jurisprudencial dos tribunais brasileiros. 

  A interpretação extensiva dos artigos 1.593 e 1.605, inciso II, ambos do 

Código Civil de 2002, anunciaram a regra geral da afetividade para embasamento da 

paternidade socioafetiva. 

  Diante do cenário da família moderna como esse novo conceito de 

paternidade, temos por consequência, os conflitos entre as pessoas que possuem 
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convicções diferenciadas, estando presente nesses conflitos a noção de dignidade 

da pessoa humana. 

 O principal papel da dignidade da pessoa humana é solucionar tais 

problemas, indicando quais caminhos serão considerados dignos para um ser 

humano, evitando o tratamento de forma indigna a toda e qualquer pessoa humana, 

especialmente na paternidade socioafetiva, além de proteger a família e a filiação, 

garantindo ao filho seu pleno desenvolvimento e uma condição digna na família e 

perante a sociedade.  

  Assim, na existência de conflito entre a paternidade biológica e socioafetiva, é 

pacífico o entendimento dos tribunais brasileiros que as relações paterno-filiais 

estabelecidas por laços afetivos passaram a se sobrepor a paternidade biológica, 

devendo prevalecer a melhor solução que tutele a dignidade da pessoa humana, ou 

seja, garantir ao filho afetivo seu pleno desenvolvimento e uma condição digna na 

família e perante a sociedade. 

   Evidencia-se que o princípio da dignidade humana visa a proteção da família 

e da filiação, inclusive a filiação socioafetiva, como forma de parentesco civil,  

interpretada a luz dos artigos 1.593 e 1.605, inciso II, ambos do Código Civil de 

2.002. 

  Os princípios constitucionais da igualdade, melhor interesse da criança e do 

adolescente, solidariedade, paternidade responsável e afetividade servem como 

substrato a dignidade da pessoa humana na paternidade socioafetiva, pois todos 

estão entrelaçados a dignidade da pessoa humana. 

  O reconhecimento da paternidade socioafetiva garante ao filho afetivo a 

igualdade de filiação, sem qualquer tipo de discriminação de filiação. 

  A solidariedade na paternidade socioafetiva garante a assistência ao filho 

afetivo, não só material, mas também moral, assegurando-lhe todo o cuidado 

necessário para seu desenvolvimento social e psicológico. 

  A paternidade responsável está presente na paternidade socioafetiva, em 

razão da assistência, criação, educação, cuidado, zelo e proteção do filho afetivo. 

  A afetividade visa a estabilidade e a comunhão plena de vida nos membros 

da família, principalmente na paternidade socioafetiva que prioriza os laços de afeto 

entre pais e filho. 

  O melhor interesse da criança e do adolescente é aplicado na paternidade 

socioafetiva para que seja resguardado a proteção integral do filho, proporcionando-
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lhe sua segurança e bem-estar no lar familiar, de onde deve receber gestos de amor 

e atenção, reveladores de toda a alegria que sua presença possa representar, os 

que irão servir de alicerce de seu sistema de valores e de seu preceder na vida 

familiar e social. 

   A convivência familiar e comunitária consagrada no caput do artigo 227 da 

Constituição Federal e prevista no artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, visa buscar o fortalecimento dos vínculos familiares e a manutenção do 

filho no seio da família, além de garantir que os demais direitos da criança e do 

adolescente sejam efetivados. 

   Por fim, concluí-se que a paternidade socioafetiva é uma relação paterno-filial 

fundada no afeto, na solidariedade, na paternidade responsável, na igualdade de 

filiação, no melhor interesse da criança e principalmente na dignidade da pessoa 

humana, por proporcionar ao filho afetivo, condição digna para garantir seu pleno 

desenvolvimento físico-psíquico na família e na sociedade. 
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