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[...] O afeto como valor realiza a 

dignidade e se afirma como um direito 

fundamental a ser preservado e protegido nas 

relações familiares, deixando evidenciar que o 

princípio norteador do direito das famílias é o 

princípio da afetividade, porque dele provém o 

espírito de solidariedade e cooperação, estes 

capazes de manter a coesão de qualquer célula 

social.  

  

Maria Berenice Dias 

 



  

RESUMO 

 

 O tema da pesquisa visa demonstrar as evoluções históricas e 

constitucionais do instituto familiar, após a Constituição Federal de 1988, que 

transformaram significantemente as relações familiares, portanto, fez-se 

necessário um reexame do termo e significado de filiação, trazendo o afeto 

como principio norteador nas relações paterno/materno- filiais. 

 O presente trabalho tem como tema, a filiação socioafetiva e  seus 

reflexos, com o intuito de demonstrar a possibilidade da existência de  filiação 

fundada no vínculo afetivo juridicamente reconhecido pelo Direito de Família 

brasileiro, com base no princípio do melhor interesse do menor. Caso a relação 

dos pais venha acabar, o vínculo filial socioafetivo deve prevalecer, inclusive 

com a obrigação de prestar alimentos, evitando conseqüências desastrosas no 

desenvolvimento do menor . 

  

PALAVRAS CHAVES: Filiação Socioafetiva. Afeto. Princípio do melhor 

interesse do menor. Alimentos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Transmitido por meio de grandes transformações e com a evolução das 

relações sociais, culturais, principalmente em virtude da inserção da mulher no 

mercado de trabalho, as mudanças no Código Civil Brasileiro alteraram a forma com 

que se percebe a família, base da sociedade. Neste ritmo, vai se implementando a 

igualdade entre homens e mulheres, possibilitando a reestruturação da condição 

familiar e superando modelos discriminatórios. 

A Constituição da República em seu artigo 226 em 1998 (CF/88), ao conter 

este quadro de transformações sociais enxergou real mudança paradigmática no 

Direito de Família brasileiro. A CF/88, no seu artigo 226, prevê que a família é base 

da sociedade, tendo o Estado o dever de oferecê-la especial proteção. Assim, 

prescreve: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial                                      
proteção do Estado.  
§ 1º - O casamento é civil e gratuito a celebração.  
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento.  
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 

Ao instituir o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República, privilegiou a pessoa em desvantagem dos aspectos patrimoniais, 

introduzindo novos valores voltados aos interesses existenciais, incluindo na família 

o amparo para o desenvolvimento da personalidade dos sujeitos e sua proteção. 

O reconhecimento de outras entidades familiares encerra um modelo de 

família formada exclusivamente pelo casamento, onde o modelo de estabelecimento 

da legitimidade da filiação é rompido, unificando o instituto, não mais existindo 

discriminação entre os filhos, estabelecendo definitivamente a igualdade destes, 

independente de sua origem, garantindo a todos o direito de ver reconhecido sua 

verdadeira paternidade. 

Com significativas mudanças jurídicas, surgiu um método científico de 

estabelecimento da filiação biológica, a qual apresentou ao Direito outro fundamento 
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à filiação ao lado da presunção pater is est, no sistema de estabelecimento de 

filiação a busca pela base biológica da paternidade. 

Contudo, a filiação não se trata somente de base biológica, pois outros 

valores passam a delinear esta relação, em situações envolvendo crianças e 

adolescentes, onde o único vínculo jurídico é o afetivo, trata-se da verdade 

sociológica, originada na construção da relação afetiva e cultural, assimilada 

especificamente na posse de estado de filho. 

O ordenamento jurídico brasileiro tem decidido pela predominância da 

filiação socioafetiva em relação à biológica, desde que preenchidos os requisitos da 

posse do estado filial, podendo acontecer sua desconstituição posterior, em casos 

de erro de consentimento. A presente pesquisa buscou avaliar as transformações 

jurídicas ocorridas no direito de família, do Código Civil de 1916, modelo de família 

patriarcal até as novas concepções atuais de família, onde as mulheres foram 

alcançando novas conquistas na luta pela igualdade entre os homens.  

Foi abordada também, a mudança trazida na Constituição Federal de 1988, 

de pátrio poder para poder familiar, que pode ser exercido igualmente pelos pais, 

com destaque para a importância da afetividade e para os atos assegurados no 

artigo 227 da Constituição Federal e também tratamos sobre as importantes 

mudanças incluídas no Código Civil de 2002, como a igualdade dos cônjuges no 

poder familiar, as novas concepções igualdade entre os filhos biológicos ou não, que 

não podem sofrer qualquer tipo de discriminação.  

 A seguir, o tema avança para a filiação, seu conceito e suas espécies, as 

quais são a filiação biológica, decorrente da consangüinidade, da origem genética; a 

filiação jurídica, a qual pode ser biológica ou de outra origem, através da adoção. 

Filiação é gênero, do qual são espécies a filiação biológica e a filiação não-biológica.  

Abordamos a filiação sociológica do filho de criação, que mesmo não havendo 

vínculo biológico ou jurídico, os pais criam o menor por vontade própria e a filiação 

afetiva na adoção, que é um ato jurídico, que confere ao menor as mesmas 

condições legais do filho biológico, mas a relação baseia-se também na afetividade.  

Para finalizar, foi demonstrado o entendimento jurisprudencial quanto aos   

alimentos na filiação socioafetiva, que quando reconhecida, deverá gerar os 

mesmos efeitos dos outros tipos de filiação, de caráter irrenunciável, personalíssimo, 

imprescritível, dentre outros efeitos assegurados. 
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2. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

2.1. A FAMÍLIA NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

No Código Civil de 1916, o instituto familiar era baseado no modelo romano, 

que classificava os filhos como legítimos, aqueles concebidos durante o matrimônio 

e ilegítimos, aqueles concebidos fora do matrimônio. 

Nesse sentido, leciona Eduardo de Oliveira Leite (2016): 

 
A ocorrência ou não do casamento determinava a legitimidade da filiação e 
o status daí decorrente era de extrema importância, porque garantia as 
vantagens de ordem pessoal e patrimonial quanto à filiação “legítima”, já 
afiliação dita “ilegítima”, não usufruía na ordem civil. (LEITE, 2016, p. 28) 
 

Durante muito tempo, essa parte do Direito de Família foi alvo de preceitos 

discriminatórios, destacando com ênfase situações desiguais entre os filhos oriundos 

ou não do casamento perante a sociedade. De acordo com Maria Berenice Dias 

(2007):  

 

A necessidade de preservação do núcleo familiar – leia-se, preservação do 
patrimônio da família – autorizava que os filhos fossem catalogados de 
forma absolutamente cruel. Fazendo uso de uma terminologia plena de 
discriminação, os filhos se classificavam em legítimos, legitimados e 
ilegítimos. (DIAS, 2007, p. 318). 
 

No Código Civil de 1916, filho legítimo era aquele advindo do casamento, ao 

passo que o filho ilegítimo era oriundo de uma relação extraconjugal, o filho civil era 

o filho adotivo, ou seja, aquele decorrente de uma adoção. 

O arquétipo que o Código do Século XX elencou como sendo o correto, foi 

declinando paulatinamente com as transformações sociais cada vez mais presentes 

na rotina familiar, com destaque para a sólida inserção da mulher no mercado de 

trabalho, fomentando a igualdade entre homens e mulheres e reestruturando o 

modelo hierarquizado. 

2.2. MUDANÇAS DAS RELAÇÕES FAMILIARES APÓS CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 1988 

 

A Carta Constitucional promulgada em 1988, realizou mudanças 

significativas e aboliu terminantemente a diferenciação entre as espécies de filiação, 

como pode se verificar no artigo 227, parágrafo 6º: 
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Art.227-(...)§6º - “ 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”. 
 

As transformações sociais introduziram em nosso ordenamento jurídico 

novas concepções no Direito de Família, como a pluralidade da família, com suas 

novas formações, baseada na realidade social e de suma importância na formação 

do ser humano. Salienta Paulo Lôbo: 

 

“O modelo igualitário da família constitucionalizada contemporânea se 
contrapõe ao modelo autoritário do Código Civil anterior. O consenso, a 
solidariedade, o respeito e a dignidade da pessoa humana são 
fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que inspira o marco 
regulatório, estampado nos arts. 226 a 230 da Constituição Federal de 
1988 (LÔBO, 2015, p.29). ” 
 
 

A Constituição inovou, pois reconheceu não apenas a entidade 

matrimonializada, fundada no casamento, mas também a união estável e a família 

monoparental, além de permitir inclusão das demais entidades implícitas (LÔBO, 

2015, p. 29).  

Nos dias atuais, as novas concepções familiares não podem sofrer qualquer 

tipo de discriminação que as desqualifiquem, pois o que deve ser levado em 

consideração é a promoção social da família, que solidifique o relacionamento 

familiar, com afeto, respeito e proteção. 

 

2.3. A FILIAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Diante de muitas críticas e elogios, o novo texto trouxe mudanças 

significativas para o Direito de Família, diante da concepção de novas formações 

familiares, pois à época do código anterior, a família era patriarcal e hierarquizada, 

mas com essas mudanças, houve um equilíbrio na sociedade conjugal, delegando a 

ambos o poder de criação dos filhos, o poder familiar.  

Relacionado à família, algumas mudanças foram de grande relevância, 

onde se destacam a igualdade entre os cônjuges e companheiros, conforme 

disposição do artigo 1.511, assim como a aceitação da união estável como entidade 

familiar. 
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O novo Código Civil, em seus primeiros artigos relativos à filiação, já 

apresenta claramente a impossibilidade de distinção de direitos ou de qualificações, 

entre as várias espécies de filiações, em conformidade com o dispositivo contido no 

artigo 227, §6 da Constituição Federal. 

Em seu artigo 1.597 mostrou inovações correspondentes aos avanços 

científicos, pois ao copiar do artigo 338 do Código Civil de 1916 inovou, 

acrescentando três incisos que tratam de filhos havidos por fecundação artificial 

homóloga, mesmo que falecido o marido; havidos, em qualquer tempo, quando se 

tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga e 

havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que haja prévia autorização do 

marido. Institui o Código Civil:  

 

Das Relações de Parentesco 
Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
I - Nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal; 
II -Nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 
III - Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido; 
IV -Havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V -Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 

 
 

Porém, o Novo Código Civil não tratou da posse de estado de filho como um 

meio fundamental de prova para a configuração de um laço de filiação, com o 

condão de beneficiar o melhor interesse da criança. 

Perante as mudanças sociais e o melhor ajustamento das normas relativas à 

filiação, o novo Código Civil deveria seguir o entendimento moderno de entidade 

familiar como uma unidade afetiva e cultural e não tão somente como uma unidade 

de origem biológica. 

A origem biológica não é o item mais importante para a criança, pois seria 

mais seguro e vantajoso para ela viver com aqueles com os quais há afeto 

assegurado desde logo, apesar deste ser pai socioafetivo e não o seu genitor, 

pensamento que o legislador deveria levar em consideração.  
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O novo Código Civil calou sobre a filiação socioafetiva, tratando a filiação do 

ponto de vista biológico, esquecendo-se da relação de afetividade que com 

intensidade unem pais e filhos. 

 

3. FILIAÇÃO 

 

Filiação pode ser descrita como a relação de parentesco em linha reta de 

primeiro grau que se estabelece entre pais e filhos. Em um conceito mais amplo, 

acrescenta-se a esta definição o fato de que a relação de parentesco, para 

caracterizar a filiação, pode ser decorrente de vinculo sanguíneo ou outra origem, 

como adoção ou reprodução heteróloga. Paulo Lôbo (2011) explica filiação como um 

conceito relacional:  

 

[...]é a relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma 
das quais nascida da outra, ou adotada, ou vinculada mediante posse de 
estado de filiação ou por concepção derivada de inseminação artificial 
heteróloga. Quando a relação é considerada em face do pai, chama-se 
paternidade, quando em face da mãe, maternidade. Filiação procede do 
latim filiatio, que significa procedência, laço de parentesco dos filhos com os 
pais, dependência, enlace. (LÔBO, 2011, p.216) 
 

 

A filiação, no conceito atual, é uma relação de parentesco que se estabelece 

entre duas pessoas de forma mais abrangente: não apenas consanguínea, mas 

também na adoção, na inseminação artificial heteróloga e, ainda, quando advém do 

convívio duradouro e afetivo, caracterizado pela posse de estado de filho. 

 

3.1. ESPÉCIES DE FILIAÇÃO 

 

 O Código Civil de 2002 trata sobre a filiação em seus mais diversos aspectos 

no seu livro de Direito de Família. O artigo 1596 determina que sejam proibidas 

designações discriminatórias aos filhos biológicos, havidos ou não por casamento ou 

ainda os adotados, e que estes têm os mesmos direitos e qualificações.  

A partir da doutrina de Paulo Lôbo (2011, et al.) e das definições trazidas pela 

Constituição Federal e pelo Código Civil de 2002 define-se, em relação à origem, 

que a filiação pode ser de origem biológica ou não biológica.  
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 Na filiação biológica estão incluídos os filhos nascidos por relação sexual 

entre mãe e pai ou ainda por inseminação artificial homóloga. 

 Dentro da filiação não biológica encontram-se a filiação por adoção, por 

inseminação artificial heteróloga e em virtude da posse de estado de filho. 

Assim, a filiação pode ser resultante de origem biológica ou não biológica, 

constituída por laços sanguíneos ou através do afeto. A filiação jurídica é a 

resultante do Registro Civil, podendo ser de origem biológica, através da presunção 

pater is est ou afetiva (advinda da paternidade socioafetiva ou adoção legal).  

O artigo 1.603 do Código Civil de 2002 estabelece que “a filiação prova-se 

pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. A paternidade 

registral - do Registro Civil - é chamada de paternidade jurídica, uma vez que 

estabelece, juridicamente, os direitos da criança relativos à filiação. Esta paternidade 

ocorre da presunção pater is est ou adquirida através do procedimento legal de 

adoção. 

Desse modo, a filiação pode resultar de origem biológica ou não biológica, 

formada por laços sanguíneos ou por meio do afeto. A filiação jurídica é a que vem 

do Registro Civil, podendo ser de origem biológica, pela presunção pater is est ou 

afetiva, advinda da paternidade socioafetiva ou adoção legal.  

 

3.1.1. A presunção PATER IS EST  
 

A presunção pater is est surge em Roma, e foi “a marca de um direito de 

propriedade sobre o filho nascido da esposa, muito antes de se tornar um 

instrumento de proteção do filho”. (MEUDERS-KLEIN, apud LEITE. 2000, P.68-69) 

A presunção pater is est estabelece que se presuma como pai o marido da 

mãe. Ela tem a função, segundo Edson Fachin (1992, p.35):  

 

[...] de permitir o estabelecimento da paternidade pelo simples fato do 
nascimento. Ou seja: quem nasce de uma mulher casada é filho do marido 
desta mesma mulher. Funciona, assim, tal presunção, como modo de 
estabelecimento da paternidade que opera automaticamente. 
(FACHIN,1992, p.35) 

 

De acordo com Zeno Veloso,  
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O ‘pater is est’ é uma presunção legal, e se tem mantido por vários séculos 
da historia jurídica da humanidade porque se funda no que ordinariamente 
acontece (‘quod plerumque fit’), nos dados da experiência, nas realidades 
práticas da vida. A mulher casada, que coabita com o marido, regra geral, é 
fecundada por este. Na grande maioria dos casos, o pai jurídico (o esposo) 
é o pai biológico. Mas não se trata de presunção absoluta (‘juris et de jure’) 
mas ‘juris tantum’, ou relativa, na medida em que pode ser afastada, por 
iniciativa do marido (...) A presunção ‘pater is est’ está inserida numa 
concepção patriarcal e hierarquizada da família, e da família 
matrimonializada, que produzia filhos ‘legítimos’, conforme um modelo 
multissecular, que foi profundamente abalado, revisto, reavaliado (...) 
(VELOSO, 2000, p.380/381, grifos do autor). 
 
 

A presunção, originalmente, “expressa diretamente à autoridade do pater, ou 

seja, o poder do pai em aceitar ou rejeitar o filho segundo seu exclusivo desejo. ” 

(FACHIN, Edson. 1992, p.29). 

A presunção deixou de ter o objetivo de manter a paz familiar e adquiriu 

objetivo mais importante, que é o de proteger os filhos. Sobre esta mudança de 

abordagem da visão da presunção pater is est, explica Durkheim (2007, p.93, grifos 

do autor):  

  
A regra is pater est quem justae nuptia declarant (é pai aquele que as 
núpcias indicam) permaneceu materialmente em nosso Código, tal como 
existia no velho direito romano. Mas se a regra tinha então por objeto 
salvaguardar os direitos de propriedade do pai sobre os filhos provenientes 
da esposa legítima, é antes o direito dos filhos que ela protege hoje. 
(Durkheim ,2007, p.93) 
 

Tal presunção foi trazida ao Brasil no Código Civil de 1916, com o objetivo de 

destacar a ideia de “paz familiar” em prejuízo à verdade da filiação.  

 
A regra pater is est, além de representar o que, ordinariamente, acontece, 
ou seja, que quando a mulher casada coabita com o marido, são destes os 
filhos dela, foi concebida, também, para prestigiar o favor legitimatis, isto é, 
para favorecer o estado de filho legítimo, que era superior, e ao qual o 
legislador conferia direitos apreciáveis, mais benefícios e proveitos morais e 
materiais. (BOEIRA, 1999, p.46) 
 

A presunção pater is est, mantida no Código Civil de 2002, é limitada de 

condições e não mais absoluta, conforme se infere do Artigo 1.597:  

 

Art. 1.597: Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:  
I - Nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal;  
II - Nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;  
III - Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido;  



17 
 

 

IV - Havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;  
V - Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 
 

 
No inciso V, a inseminação artificial heteróloga refere-se aquela realizada com 

material genético de doador anônimo. Caso esta seja realizada sem o 

consentimento do marido, conforme exige o inciso V, a paternidade poderá ser 

impugnada pelo marido. Caso haja seu consentimento, esta paternidade não poderá 

ser impugnada. É um caso de presunção de paternidade baseado na verdade 

afetiva, uma vez que há a ausência de filiação biológica, mas a verdade genética é 

colocada em segundo plano.  

O consentimento do cônjuge, na inseminação artificial heteróloga, de acordo 

com Maria Berenice Dias (2009, p.335) “corresponde a uma adoção antenatal do 

filho, pois revela, sem possibilidade de retratação, o desejo de ser pai. ”. É, portanto, 

forma de paternidade socioafetiva (construída pelo afeto e não pela genética), 

dotada de presunção legal, e de irrevogabilidade. 

Atualmente a presunção existe como uma forma de proteção dos interesses 

da criança, bem como a preservação da família. 

Destarte, conclui-se que embora tenha havido a opção do legislador em 

manter a presunção pater is est no Código Civil de 2002, esta já não é absoluta, 

uma vez que o principio da verdade real no caso concreto deve predominar sobre a 

material. 

 

3.1.2. Filiação biológica 
 

A filiação biológica é aquela onde os filhos nascem por meio da relação 

sexual entre pai e mãe ou ainda por inseminação artificial homóloga.  

É a filiação definida pelo vínculo de consanguinidade, a que pode ser 

comprovada pela genética. Sobre o tema, Beviláqua (1996) explica: 

O parentesco criado pela natureza é sempre a cognação ou 
consanguinidade, porque é a união produzida pelo mesmo sangue. O 
vínculo do parentesco estabelece-se por linhas. Linha é a série de pessoas 
provindas por filiação de um antepassado. É a irradiação das relações 
consanguíneas. (BEVILÁQUA, 1996, p. 769). 
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Todavia, dois fenômenos romperam o caráter absoluto do princípio da 

origem biológica, com o passar dos anos. Neste sentido, Maria Berenice Dias 

enfatiza (2006): 

O primeiro foi ter deixado a família de se identificar pelo casamento. No 
momento em que se admitiram entidades familiares não constituídas pelo 
matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade como elemento 
constitutivo da família. Essa mudança de paradigma não se limitou ao 
âmbito das relações familiares. Refletiu-se também nas relações de filiação. 
Com isso o estado de filiação desligou-se da verdade genética, relativizou-
se o papel fundador da origem biológica. Como diz Paulo Lobo, na realidade 
da vida, o estado de filiação de cada pessoa humana é único e de natureza 
socioafetiva, desenvolvido na convivência familiar. (DIAS, 2006, p 372) 
 

A doutrinadora também explica outro fenômeno: 

O outro acontecimento que produziu reflexos significativos nos vínculos 
parentais foi o avanço científico, que culminou com a descoberta dos 
marcadores genéticos. A possibilidade de identificar a filiação biológica por 
meio de singelo exame do DNA desencadeou verdadeira corrida ao 
Judiciário, na busca da “verdade real”. (DIAS, 2009 p 372) 
 

Sendo assim, segundo Maria Berenice Dias (2009), duas consequências 

ocorreram: “nunca foi tão fácil descobrir a verdade biológica, mas essa verdade 

passou a ter pouca valia frente à verdade afetiva” (DIAS, 2009, p 372). 

Assim, a filiação biológica ou natural continua sendo a que mais ocorre no 

cotidiano e por meio do desenvolvimento tecnológico ganhou um grande auxílio, o 

exame de DNA.  

 

3.1.3. Filiação jurídica 
 

A filiação jurídica pode ser natural ou por meio de adoção, reprodução 

assistida, heteróloga ou socioafetiva, como permite expressamente o Código Civil de 

2002, em seu artigo 1.593, dispondo sobre o parentesco como natural ou civil, 

conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. A filiação natural ou biológica 

advém da consanguinidade, por meio de laços de sangue entre pais e filhos. A 

“filiação civil socioafetiva é prevista na “adoção” e na reprodução assistida 

heteróloga”, quando considera pai e mãe jurídicos aqueles que não fornecem o 

material genético, mas consentem na fecundação, utilizando material do parceiro ou 

de doador para gerar o filho do casal.  O artigo 1.593, porém, estendeu outras 

possibilidades ao constar genericamente, tratando-se de norma de inclusão, da 

constituição do parentesco por outra origem, possibilitando o reconhecimento da 
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filiação em razão da “posse do estado de filho”, distinguindo o direito de ser filho da 

origem genética.   

O parentesco não biológico poderá ser de três maneiras: a adoção, advindo 

de inseminação artificial heteróloga e a posse do estado de filho, sendo que esta 

última se refere à situação fática na qual uma pessoa ocupa no status de filho, em 

relação à outra pessoa, independentemente da realidade legal, consolidando 

vínculos que não estão presentes na realidade natural, mostrando-se o estado de 

filiação pela convivência familiar, cumprimento dos deveres de guarda, sustento e 

educação do filho, pelos pais.  A filiação por outra origem é a que ocorre, portanto, 

sem origem genética, edificada pelo afeto, convivência, apoio emocional e 

psicológico dos filhos que possuem, daqueles com quem convivem e recebem afeto 

de seus pais verdadeiros. 

 

3.2. DA POSSE DO ESTADO DE FILHO 

 

Para a melhor compreensão a respeito da filiação socioafetiva se faz 

necessário conceituar a posse de estado de filho como elemento caracterizador da 

mesma. Nas palavras de Jose Bernardo Ramos Boeira: 

 
A posse de estado de filho 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 de pai. (BOEIRA, 1999, p.60) 
 

O estado de filho é conduzido não somente por um conceito, mas por 

elementos que para a doutrina são essenciais na constituição desse instituto. Assim 

explica Orlando Gomes, citado por Belmiro Pedro Welter:  

 
O estado de filho afetivo acrescenta o autor é identificado pela 
exteriorização da condição de filho, nas seguintes circunstâncias: a) sempre 
ter levado o nome dos presumidos genitores; b) ter recebido continuamente 
o tratamento de filho; c) ter sido constantemente reconhecido pelos 
presumidos pais e pela sociedade, como filho. (GOMES, Orlando, 2003, 
p.151) 

  
Destarte, a doutrina ao reconhecer a existência da posse de estado de filho, 

o faz com a condição da necessidade da existência de três elementos inerentes a tal 

relação: o nome, o trato, e a fama. São esses os elementos que a caracterizam e 



20 
 

 

determinam uma paternidade socioafetiva, porém o nome não é elemento crucial, 

bastando a fama e o trato para efetivar, desde que revestidos de estabilidade.  

 

4. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 

O afeto possui grande destaque no âmbito jurídico, especialmente no que se 

refere às relações familiares.  

Nas legislações estrangeiras, a tendência do Direito de Família está ligada 

na afetividade e na filiação, revolucionando as estruturas familiares, passando a 

analisar a família do ponto de vista sociológico, independente da origem biológico-

genética, por meio de novos elementos que permitem igualdade aos atores que a 

compõem, por meio do amor, afeto, solidariedade, da posse do estado de filho e da 

paternidade real, fato social e não biológico. A paternidade socioafetiva surge como 

desenvolvimento de uma construção afetiva, da construção diária, do carinho e 

cuidados dispensados à pessoa.  

A doutrina atual passa a analisar a paternidade por meio de uma relação de 

afetividade entre pai e filho, o qual não é pai biológico, mas quem cria o filho, o 

protege, dá amor, dedica incondicionalmente e de forma voluntária. Assim explica 

Maria Cristina de Almeida (2001):  

 
O novo posicionamento acerca da verdadeira paternidade não despreza o 
liame biológico da relação paterno-filial, mas dá notícia do incremento da 
paternidade socioafetiva, da qual surge um novo personagem a 
desempenhar o importante papel de pai: o pai social, que é o pai de afeto, 
aquele que constrói uma relação com o filho, seja biológica ou não, moldada 
pelo amor, dedicação e carinho constantes. (ALMEIDA, 2001, p.159-60) 
 

 

Apesar de nossa legislação permanecer estática, a doutrina e jurisprudência 

brasileira moderna tratam do tema, encontrando diversas decisões judiciais 

reconhecendo a paternidade baseada nos laços de afetividade. Tais como: 

 
Negatória de Paternidade. Anulação de Registro. Caracterização da Filiação 
socioafetiva. Impossibilidade. 1. Entre a data do nascimento da criança e o 
ajuizamento da ação transcorreu mais de seis anos 2.Narrativa da petição 
inicial demonstra a existência de relação parental. 3. Sendo a filiação um 
estado social, comprovada a posse do estado de filho, não se justifica a 
anulação do registro de nascimento por nele não constar o nome do pai 
biológico e sim o do pai afetivo. 4.reconhecimento da paternidade que se 
deu de forma regular, livre e consciente, mostrando-se a revogação 
juridicamente impossível.5.Hipótese do que a doutrina e jurisprudência 
nomeiam de adoção à brasileira. Negado Provimento ao Apelo” (Apelação 
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Cível nº 70012250528, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
relatora Maria Berenice Dias). 
 

 

Podemos vislumbrar no novo Código Civil em alguns dispositivos um apoio 

ao critério socioafetivo:  

 
1) Art.1593 “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
consanguinidade ou outra origem”, quando o código menciona a expressão 
“outra origem” poderia ser interpretada como incluindo o parentesco fixado 
em função de liame socioafetivo;  
2) Art.1597, V “havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que 
tenha prévia autorização do marido” presumir-se-ia que a anuência marital 
na inseminação artificial heteróloga implicou no surgimento de uma relação 
socioafetiva; 
3) Art.1605, II “quando existirem veementes presunções resultantes de fatos 
já certos”, que vem a ser o fenômeno da posse de estado de filho, única 
manifestação, no dito Código, do critério socioafetivo. 
 
 

A Constituição Federal de 1988 motivou grandes mudanças na entidade 

familiar e possibilitam o reconhecimento da filiação socioafetiva, tais como: o da 

igualdade (art.5, caput), da proibição de discriminação entre a filiação (art.227 §6), a 

supremacia do interesse dos filhos (art.227, caput), da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana (art.1, II e III). Portanto, a Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu um novo conceito de família, baseada na reciprocidade de direitos entre 

pais e filhos, na igualdade entre os filhos, cessando as discriminações e as 

diferenças de direitos entre os filhos, levando-se em consideração o interesse do 

filho e o que lhe for melhor.  

Destarte, existem atualmente três critérios para o advento da filiação, quais 

sejam: verdade jurídica, verdade biológica e verdade socioafetiva.  Verdade 

sociológica é a constatação de que ser pai ou mãe não se vincula geneticamente 

com a criança apenas, mas na pessoa que a cria, educa, dá amor, carinho, 

dignidade e condição de vida, exercendo a função de pai ou de mãe no real sentido, 

levando em consideração o melhor interesse da criança.  

Os laços de afetividade que unem pais e filhos são maiores e mais fortes 

que os vínculos consanguíneos que, casualmente, possam existir. Do ponto de vista 

psicológico o amor entre a criança e o pai não ocorre em virtude da conexão de 

sangue, mas da convivência, do afeto e da certeza de proteção que aquela pessoa 

lhe propicia.  
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A verdade biológica é um fator natural que constitui ao ser humano um 

direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de reconhecer a paternidade, 

conforme determina o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8069/90), através de uma relação consanguínea e hereditária, que não se fixa 

simplesmente por uma relação de afeto ou de amizade. 

A respeito do tema, um julgado: 

 
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS GABINETE DA PRESIDÊNCIA Decisão: para conduzir o 
presente feito em razão do Dr. Elci Simões de Oliveira, 
seu parente consanguíneo... em linha colateral de segundo grau, ter atuado 
como Juiz da causa em primeira instância... proferido em ação rescisória, 
cujo relator é parente consanguíneo do magistrado prolator da decisão. 

(RELATORA: DESA. MARIA DAS GRAÇAS PESSÔA FIGUEIREDO.  (TJ-
MT – AR n. 21829/2003. Relator Des. Munir Feguri, j. 18.02.2005). 
 

Por meio de avanços tecnológicos que esse reconhecimento se tornou mais 

eficaz, através do exame de DNA que comprova, com grande probabilidade de 

acerto, o vínculo sanguíneo de um determinado indivíduo para com seus pais 

biológicos.  

O surgimento da verdade sociológica trouxe discussões acerca de qual 

paternidade deve preponderar: biológica ou afetiva, no entanto a análise do caso 

concreto é necessária, pois se deve levar em consideração o melhor interesse da 

criança.  

Nos tribunais há entendimentos: 

 

Embargos Infringentes. Ação de Anulação de Registro de Nascimento 
Cumulada com Negatória de Paternidade. Paternidade Socioafetiva. Em 
prevalecendo a paternidade socioafetiva entre o falecido pai registral e o 
réu, perfeitamente delineada nos autos, além de incomprovado defeito no 
ato registral, improcede a ação, ainda que a perícia genética tenha 
excluídos os autores como avós paternos do réu. Precedentes doutrinários 
e jurisprudenciais. Embargos desacolhidos. (Embargos Infringentes nº 
70013567888, Tribunal de Justiça do RS, relator José Ataídes S. “Trindade. 
Julgado em 20/04/2005). 

  

E ainda, no que se refere a existência de filho registrado pelo marido da 
mãe: 

 
Agravo de Instrumento. Vindicação de Paternidade. Alegação de existência 
de filho adulterino, a matre, registrado pelo marido da mãe. Carência de 
ação inexistente. Possibilidade de terceiro vindicar a condição de pai. 
Acolhimento do pedido para obstar, em um primeiro momento, a realização 
de exame de DNA. Direcionamento da instrução probatória para 
averiguação da paternidade sociológica.1.A lei nº 8.560/92, ao remover 
qualquer restrição para o reconhecimento de filhos extramatrimoniais 
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assegura o interesse jurídico para eventual demanda de que tenha essa 
finalidade. Em decorrência, também daquele que não figura como o pai 
registral, mas alega ser o genitor, têm legitimidade para postular, em nome 
próprio, em ação que visa à vindicação de paternidade.2. Na atualidade, o 
enfoque valorativo que orienta a formação dos vínculos de paternidade e 
filiação, em razão dos princípios constitucionais de assistência à criança 
(art.227, CF) e de respeito à dignidade da pessoa humana, e em especial, 
por força do art.1593 do atual CCB, privilegia a paternidade sociológica.3. 
Assim, é possível extrair do ordenamento jurídico os fundamentos que 
conduzem ao reconhecimento da paternidade, revelada pela posse de 
estado de filho em condições de gerar efeitos jurídicos, tais como a 
manutenção da relação jurídica de paternidade sem que entre pai e filho 
haja identidade genética.4. Por estes motivos, em que pese reconhecer que 
o autor não é carecedor de ação, merecer ser acolhida a inconformidade 
dos agravantes para obstar a realização imediata de exame de DNA entre 
os envolvidos na demanda para que, em primeiro lugar, se proceda a 
averiguação da existência de posse de estado de filho, pois, como dito, o 
sistema atual recepciona a formação de vínculos jurídicos de parentesco 
mesmo se ausente a identidade genética entre o pai jurídico e o filho. 
Somente após, se constatado que, sob a perspectiva do melhor interesse 
da criança, não há óbice a que se busque a verdade sob o prisma 
estritamente genético, é que esta deverá ser viabilizada, aí então com a 
realização do exame pericial de DNA. Deram Parcial Provimento. (Agravo 
de Instrumento nº 70012792412, Tribunal de Justiça do RS, relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos. Julgado em 20/04/2005). 

 

  

 

4.1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 
No que diz respeito à fundamentação jurídica da paternidade socioafetiva a 

mesma é admitida em razão da atual Constituição Federal nos artigos 1º, inciso III e 

art.227, §6 que admite a possibilidade de reconhecimento da filiação pautando-se na 

posse de estado de filho, não sendo, portanto exigido ou considerado qualquer 

vínculo biológico, o que também se fundamenta na doutrina da proteção integral 

disposta nos artigos 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As transformações ocorridas na área da família e da filiação após a 

promulgação da Constituição da República em 1988, romperam com o modelo 

codificado sob os valores vigentes durante o final do séc. XIX, estabelecendo as 

bases para a nova filiação. 

A Constituição Federal foi um divisor de águas no que diz respeito aos 

valores da família contemporânea, estabelecendo princípios marcantes e que 

alteraram profundamente seus contornos, principalmente diante do reconhecimento 

de outras entidades familiares, promovendo a “constitucionalização” do Direito de 

Família e do Direito Civil, onde o que se observa agora no contexto da família é uma 

união de solidariedade e afeto e menos formação econômica e hierarquizada. 
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Neste sentido, surgiu um novo modelo de família baseada no afeto. A 

preocupação excessiva com os interesses patrimoniais que restringia o modelo da 

família tradicional abriu espaço na família atual, voltada à tutela dos interesses de 

seus membros, movida pela solidariedade e no sentimento do afeto, onde a família 

reencontra sua função. 

Esse elemento nuclear da família eudemonista define o suporte fático 

albergado pelo constituinte, conduzindo ao processo de “repersonalização” das 

relações familiares. Segundo Paulo Luiz Netto Lobo (2000):   

 

A tendência contemporânea de ver a família na perspectiva das pessoas 
que a integram, e não de seus patrimônios, para regulação de seus direitos, 
constitui o fenômeno que apropriadamente se denomina repersonalização. 
E na pessoa, enquanto tal, que reside a dignidade humana. (LOBO, 2000,p. 
251). 

 

Com o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, a seara do Direito de Família vivencia uma mudança 

paradigmática. Fica para trás o patrimonialismo para focar-se a tutela dos sujeitos 

das relações familiares. Dessa forma, valorizando as pessoas e seus interesses, 

como consequência, evidenciado o contexto familiar na busca da felicidade 

recíproca, levando à valorização do afeto.  

No que tange à filiação, o constituinte encerra com a discriminação entre os 

filhos, estabelecendo a igualdade definitiva destes independentemente de sua 

origem, garantindo a todos o direito a ver reconhecido sua verdadeira paternidade. 

O legislador permitiu a evolução desta matéria, unificando o instituto, na 

medida em que encerrou a associação entre legitimidade e casamento, os quais 

estabeleciam a base do sistema de filiação tradicional. A instituição da igualdade 

entre os filhos matrimoniais, extramatrimoniais e adotivos desmoronou com a falsa 

concepção da prevalência da filiação biológica, consolidando o afeto como elemento 

mais relevante no estabelecimento da filiação. 

Ao introduzir-se em nosso sistema constitucional um modelo paritário da 

relação patemo-filial, acaba a hierarquia que marcava o antigo modelo patriarcal e 

matrimonializado. Assim, a valorização da pessoa e de seus sentimentos se tomou 

possível, como argumenta Silvana Maria Carbonera: “com o abrandamento do rigor 

legal, a esfera do desejo pessoal e do sentimento e o afeto definitivamente ganhou 

espaço nas relações patemo-filiais. [...] Como consequência, a importância dos 
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interesses individuais dos sujeitos de família, isto é, da busca da felicidade como 

mola propulsora, provocou a valorização do afeto como elemento formador”. 

(CARBONERA,1998, p.495). 

Os avanços tecnológicos, os quais permitem  estabelecer de forma  quase 

inquestionável a base biológica da filiação, acabaram ficando à margem diante da 

realidade socioafetiva emergente no sistema institucional, principalmente em razão 

do questionamento da verdadeira relação patrimonial verificado após a 

implementação dos princípios da igualdade e da inocência com relação a filiação 

matrimonial e extramatrimonial, que garantiram o direito de todos os filhos de ver 

declarado a base real da filiação. 

Diante da instituição do princípio do melhor interesse da criança firmado pela 

Carta Constitucional, e posteriormente recepcionada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069, de 13.07.1990), pode-se afirmar, segundo explica Heloísa 

Helena Barbosa (1998), ”não ser mais possível qualquer leitura da filiação, 

maternidade e paternidade, se não sob as lentes da doutrina da proteção integral da 

criança e do adolescente. ” (BARBOSA. 1999, p.140). 

Por conseguinte, este princípio estabelece o predomínio do interesse dos 

filhos, inclusive sobre os direitos dos pais, autorizando o reconhecimento da relação 

afetiva paterno-filial, relação capaz de garantir a estas pessoas em desenvolvimento 

seus direitos estatuídos constitucionalmente, principalmente aqueles albergados 

pelo art. 227 e seus parágrafos. 

A partir do momento que se reconheceu o afeto como valor jurídico, a 

filiação biológica cedeu espaço para a filiação socioafetiva. 

A filiação não se resume à sucessão genética, cuja base pode até não estar 

presente na relação parental. Assim, são as palavras de Paulo Luiz Netto Lobo 

(2000) que bem ressaltou: 

 

O estado de filiação desligou-se da origem biológica e de seu consectário, a 
legitimidade, para assumir dimensão mais ampla que abranja àquela e 
qualquer outra origem. Em outras palavras, o estado de filiação é gênero do 
qual são espécies a filiação biológica e a filiação não biológica. Sob tal 
prisma, complementa o ilustre doutrinador, é de repelir o entendimento que 
toma corpo nos tribunais brasileiros de confundir estado de filiação com 
origem biológica, em grande medida em virtude do fascínio enganador 
exercido pelos avanços científicos em tomo do DNA. (LOBO, 2000). 
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Os princípios constitucionais da patemidade responsável, da igualdade, da 

solidariedade, da convivência familiar, da prevalência do interesse do menor seguem 

numa nova direção de acordo com as ações que envolvem o estabelecimento da 

filiação, revelando a base socioafetiva, a qual toma expressão jurídica na 

solidariedade e no afeto, na esfera da posse de estado de filho, uma vez que o 

exercício da relação patemo-filial está menos na procriação e mais no amar e no 

servir, onde o instituto da filiação se aproxima de sua realidade fática. 

A base real da filiação encontrada no elemento socioafetivo não é um dado 

biológico, mas uma realidade cultural construída habitualmente e desvelada do 

comportamento dos sujeitos. Sob enfoque de uma exegese construtiva, se vê que 

no artigo 1.593, do Código Civil, o legislador reconheceu: 

 

Outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, 
acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo 
parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribui com seu material 
fecundante, quer da patemidade socioafetiva, fundada na posse de estado 
de filho. A interpretação apresentada do art. 1593, do CC, foi levada a efeito 
na III Jornada de Direito Civil, evento realizado no Centro de Estudos da 
Justiça Federal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a 
coordenação do Ministro Ruy Rosado, no mês de dezembro de 2004. 36 (in: 
FACHIN, p. 140). 
 

Tal proposta vem dar assento ao afeto nas relações entre pais e filhos, 

reconhecendo os efeitos jurídicos daí decorrentes. Consoante esclarece o professor 

Eduardo de Oliveira Leite (2005):  

 

Embora este artigo não tenha gerado a devida análise, em razão da 
predominância do pensamento tradicional, sem dúvida, marca a aceitação 
ampla e irrestrita pelo legislador pátrio da noção da posse de estado de 
filiação, que adentra no sistema de estabelecimento da filiação até então 
reservada a descendência natural. (LEITE, p. 193.) 
 
 

Destarte, a filiação sociológica recebe proteção jurídica, sendo a posse de 

estado de filho reconhecida como base capaz de fundamentar a relação matemo-

paterno-filial ainda que ausente a descendência genética. 
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4.1.1.  Adoção judicial 

 
A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos dos 

filhos consanguíneos, transferindo o poder familiar, extinguindo uma filiação e 

gerando outra, nos termos do artigo 1.618 a 1.629 do Código Civil. 

Assim, a adoção judicial é um ato jurídico, um comportamento de amor e 

afeto, solidário, o ato de adotar cria uma família baseada em laços afetivos acima 

dos laços biológicos. Nas palavras de Maria Helena Diniz (2002): 

 
A adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, 
alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua 
família, na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. 
(DINIZ, 2002. p. 1048). 

 

Com o novo Código Civil em vigor, a adoção se dá mediante assistência 

efetiva do Poder Público e de sentença constitutiva, logo havendo necessidade de 

procedimento judicial, para todos os casos, seja para adoção de menores ou 

maiores de idade, bem como adoção por estrangeiro. A sentença de adoção será 

averbada no Cartório do Registro Civil, como rege o art. 10, III do mesmo código. 

4.1.2. Adoção à brasileira 

 
A adoção a brasileira é uma ação pela qual uma pessoa registra o filho de 

outrem como se seu fosse sendo, entretanto, uma adoção fora dos preceitos legais, 

é uma forma de reconhecimento da paternidade socioafetiva em detrimento da 

biológica, onde o ato da adoção constitui em crime, ainda que a intenção dos 

declarantes seja a melhor possível, estando a conduta tipificada no artigo 299 do 

Código penal como crime de falsidade ideológica. 

Os nossos tribunais, no entanto, estão absolvendo os pais que declaram a 

filiação na abertura dos registros de nascimento de menores, que na realidade não 

são seus, devido à nobreza do ato. Nesse sentido: 

 

Ementa. Ação negatória de paternidade. Adoção a Brasileira. Paternidade 
Socioafetiva. O registro de nascimento realizado com o ânimo nobre de 
reconhecer a paternidade socioafetiva não merece ser anulado, nem 
deixado de se reconhecer o direito de filho assim registrado. Negaram 
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Provimento. (Apelação Cível nº 70003587250, Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, relator: Rui Portanova) ”. 

 

O adotante a brasileira possui os mesmos deveres e direitos estabelecidos 

no Código Civil para os pais de filhos biológicos, com o filho adotado, incluindo o 

dever de alimentos. 

 
 

4.1.3. Filho de criação 
 

Criar, educar, sustentar, dar amor, carinho e afeto, a uma criança de livre e 

espontânea vontade, assumindo-o como filho é o que se conceitua “filho de criação”.  

O filho de criação que não possuir a relação jurídica socioafetiva constituída, 

ou seja, que a sua posse de estado de filho não esteja consolidada não terá direito 

patrimonial, conforme entendimento jurisprudencial.  

Assim dispondo: 

 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE 
HEREDITÁRIA, NA CONDIÇÃO DE FILHO. O FILHO DE CRIAÇÃO NÃO 
PODE SER EQUIPARADO AO FILHO ADOTIVO. ASSIM, POUCO 
IMPORTA A INCIDÊNCIA OU NÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 
596098509, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator: Eliseu 
Gomes Torres).“ALVARA JUDICIAL.LEVANTAMENTO DE VALORES DE 
CONTA CORRENTE DE FALECIDA.FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. O 
parentesco constitui relação jurídica que deve ser comprovada 
documentalmente, e é vínculo que une duas pessoas ao tronco ancestral 
comum. A condição de filho de criação, a par do seu significado afetivo, não 
constitui relação jurídica. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 
70010943199, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Sérgio Fernando de 
Vasconcelos Chaves)”.“FILHO DE CRIAÇÃO. ADOÇÃO DE 
FATO.NULIDADE DE PARTILHA. 1. Hipótese em que era perfeitamente 
lícito o julgamento antecipado.2. No sistema jurídico brasileiro não existe a 
adoção de fato e o filho de criação não pode ser tido como adotado ou 
equiparado aos filhos biológicos para fins legais, tais como direito à 
herança. Considerações sobre os limites de elasticidade do Sistema 
Jurídico, na busca das soluções mais justas.3. Não se admite ação 
declaratória sobre a existência de fato. (Apelação Cível nº596038091, 
Tribunal de Justiça do RS. Relator: Sérgio Gischkow Pereira). ” 
“DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.1.Para que 
alguém possa ser considerado herdeiro é necessário ostentar um título 
jurídico, seja decorrente da relação de parentesco, observada a ordem da 
vocação hereditária, seja decorrente de um testamento.2.Se o recorrente 
não foi adotado pelo de cujus, nem foi reconhecido por ele como filho, nem 
é herdeiro testamentário, não possui condição de herdeiro.3. A possível 
condição de filho de criação? Não confere capacidade sucessória. Recurso 
desprovido. (Apelação Cível nº 70013740618, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves) ”. Julgado em 
18/02/2004). 
 

 

 

5. RECONHECIMENTO, EFEITOS E PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA 

5.1. FORMAS DE RECONHECIMENTO E EFEITOS JURÍDICOS 

 

Duas são as formas de reconhecimento da filiação socioafetiva: a que se 

opera voluntariamente e a que se dá por meio de decisão judicial. 

 O reconhecimento voluntário se dá por meio do ato dos pais, conjunta ou 

separadamente, no registro de nascimento, podendo, também, ser feito em 

testamento, em escritura pública, qualquer documento escrito ou até mesmo por 

manifestação expressa e direta perante o juiz. Os pais comparecem ao cartório de 

registro civil e lá realizam o ato que espelha o fato jurídico e não propriamente a 

verdade biológica. E se assim o é, trata-se de uma espécie de adoção de fato. 

Sendo assim, instituída a paternidade ou a maternidade, se os pais não mais 

quiserem apresentar-se como tais - levando-se em consideração que aquele 

primeiro ato decorreu da vontade destes, só poderá ser cancelado, por meio do 

artigo 1604 do Código Civil, se restar demonstrada a existência de vício na 

declaração de vontade, erro ou falsidade no registro.1 

Dessa forma, “será irrevogável o reconhecimento efetuado, só podendo ser 

anulado, no máximo, se decaído de algum dos defeitos dos atos jurídicos ou se 

inobservadas circunstancias formais”. (BARROS, 2002 p. 253). 

Mais do que apenas se afirmar a impossibilidade de anulação do registro, 

também se reconhece a sua validade, com o objetivo principal de resguardar a 

verdadeira paternidade, a socioafetiva. 

Não basta que um exame comprove que o filho carrega a carga genética de 

outro para que venha o registro a ser anulado, pois deve-se dar, indiscutivelmente, 

prevalência à paternidade socioafetiva.  
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_______________________ 
1 

Art. 1604 do Código Civil: “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 
nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”. 

Assim, estando presente o afeto na relação entre pai e filho, a verdadeira 

paternidade a ser considerada será a afetiva e não a biológica, vez que seria 

inconcebível, embora haja quem se posicione ao contrário.  

Uma vez que o filho conviveu e teve como pai aquele que o registrou por 

anos, o qual sendo assim conhecido, tem-se o parentesco psicológico, 

caracterizador da filiação socioafetiva, a qual, deve se sobrepor à filiação de sangue.  

É importante salientar que, apesar de se tratar de um ato unilateral, o Código 

Civil estabelece em seu artigo 1.6142
 a necessidade do consentimento daquele que 

será reconhecido se este for maior de dezoito anos, e em sendo menor, poderá este 

impugnar pelo prazo de quatro anos a contar de sua maioridade. 

Na hipótese do filho maior, o interesse prioritário a ser preenchido é o do 

filho maior; em relação àquele que adquire a maioridade, ocorre que a partir daí a 

formação do vínculo parental deixa de configurar-se apenas na esfera do 

ascendente, tendo real importância o interesse do filho. “Atende-se, aí, ao menos de 

certo modo, a ideia segundo a qual a paternidade se faz, vale dizer, é mais uma 

construção permanente e contínua, e é menos um dado previamente estabelecido”3. 

O preceito, segundo Luiz Edson Fachin (2003), se baseia num contexto 

claro, onde o que se quer é defender o legítimo interesse. Trata-se de colocar a 

pessoa como valor primordial a ser tutelado pela ordem jurídica. (FACHIN, p. 138). 

Destarte, o que se ressalta é que, em havendo o registro de nascimento 

aliado à posse de estado de filho, incontestável, será a filiação estabelecida. 

Outra forma de reconhecimento de filho é quando o pretenso pai busca o 

Poder Judiciário, através da ação declaratória de paternidade socioafetiva. 

Não existindo o registro de nascimento ou havendo algum defeito, a filiação 

poderá ser comprovada por qualquer meio de prova admitida em direito, desde que 

exista começo de prova em escrito ou quando existirem enfáticas presunções 

resultantes de fatos já certos, consoante o que dispõe o artigo 1.605 do Código Civil. 

 

 

_______________________ 
2 Art. 1614 do CC. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode 
impugnar o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação.  
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3 IDEM. p. 139-140. 
 

O reconhecimento da base sociológica da filiação se sustenta na 

demonstração dos elementos constitutivos da posse de estado de filho. Como bem 

assegura Luiz Edson Fachin (1992): 

 
Ressente-se no Brasil de um necessário movimento de reforma legislativa 
que, partindo de um novo texto constitucional, possa organizar, no plano da 
legislação ordinária, um novo sistema de estabelecimento da filiação. [...] 
Pai também é aquele que se revela no comportamento cotidiano, de forma 
sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços de paternidade numa 
relação socioafetiva, aquele, enfim, que, além de emprestar o nome de 
família, trata como sendo verdadeiramente seu filho perante o ambiente 
social. (FACHIN, 1992 p. 165 - 169). 
 
 

Se existentes os três elementos da posse de estado de filho, materialmente 

se dará a filiação socioafetiva. E é esta, de fato, a única forma de garantia da 

estabilidade do filho, pois este é reconhecido pelos pais e por toda a sociedade 

como tal, tendo sido sua vida construída com base nesta verdade.  

A noção de posse de estado de filho mostra-se, assim, como uma realidade 

suficiente onde, nas palavras de Belmiro Pedro Welter, “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 

humano”. (WELTER, p. 165). 

 

5.2. A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA COMO INSTRUMENTO PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Só se alcançará, de fato, a concretização do princípio da dignidade da 

pessoa humana em matéria de Direito de Família, mais especificamente em relação 

à filiação se for reconhecido o valor jurídico do afeto. 

Atribuída a Immanuel Kant, está a primeira enunciação do princípio da 

dignidade da pessoa humana. O filósofo foi o primeiro a reconhecer que ao homem 

não se pode atribuir valor (preço), devendo, então, ser considerado como um fim em 

si mesmo e em função da sua autonomia enquanto ser racional. Transcreve-se, 

aqui, um de seus trechos sobre o tema, retirado de sua obra “Fundamentação da 

metafísica dos costumes”, de 1785: 

 



32 
 

 

[…] no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, 
não permite equivalente, então tem ela dignidade. Esta apreciação dá, pois, 
a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-
na infinitamente acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta em 
cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de 
qualquer modo ferir a sua santidade. (KANT, p. 34) 

 

 
O filósofo propunha a valorização daquele elemento nato de todo o ser 

humano. Tal proposta, assim como todo o sistema protetivo da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos humanos surgiu como resposta à necessidade que se 

instalou durante o período entre guerras, no qual predominavam os regimes 

totalitários, responsáveis pelos diversos conflitos que abalaram o mundo.  

Se no totalitarismo não existiam direitos e a coletividade estava totalmente 

sujeita à vontade do Estado, é, justamente, na defesa da liberdade que se baseia 

todo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. 

Assinada em 1945 a Carta das Nações Unidas, bem como no preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, logo após a Segunda Guerra 

Mundial que o princípio da dignidade humana se deu por positivado, representando 

o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, liberdade e fraternidade entre 

os homens, dispostos no artigo 1º deste documento. 

O “macroprincípio” foi consagrado em 1988, com a proclamação da 

Constituição Federal, a qual tem como fundamentos, especificamente, a 

solidariedade social, a isonomia substancial e a dignidade da pessoa humana.  

Dentro do Direito de Família, porém, pode-se citar muitos exemplos de 

indignidade anteriores a Constituição Federa. Como explica Rodrigo da Cunha 

Pereira18: a) a desigualdade conferida à mulher, colocando-a em uma posição 

inferior ao homem; b) a proibição do registro do nome do pai nos filhos havidos fora 

do casamento se ele não fosse casado; c) o não reconhecimento de outras famílias 

que não fossem aquelas derivadas de uma união matrimonial, dentre outros. 

A partir da Carta Magna a pessoa humana passa a ser o enfoque central de 

tutela e é exatamente isto que garante que cada um possa ansiar por inúmeros 

projetos existenciais e de felicidade, cabendo ao Estado assegurar condições de 

realizá-los.  

Com o princípio da dignidade da pessoa humana surgiram outros, também 

de grande relevância, mas implícitos, como o da afetividade. E assim sendo 



33 
 

 

constatada a importância fundamental do afeto, as categorias até então existentes 

no Direito de Família, de essência patrimonialista e patriarcal foram sendo 

substituídas por aquelas que atendiam as necessidades existenciais dos indivíduos, 

de modo a compatibilizarem-se com a Constituição. Nas palavras de Silvana Maria 

Carbonera (1998): 

  

Uma família construída sobre novos parâmetros se fizeram sentir e 
receberam ampla proteção constitucional, tendo a dignidade e a igualdade 
como princípios orientadores, assim como a possibilidade de tentar tantas 
vezes forem necessárias a formação de uma família feliz. (CARBONERA, 
1998,p. 285-256.)  

 

Desta forma, não há como negar a conexão que se fez existente entre o 

Direito de Família e o referido princípio, pois a existência dela é o principal fator no 

que diz respeito à formação do indivíduo e sua introdução na cidadania. É somente 

na família que uma pessoa se torna sujeito e se humaniza. Ser afastada desta 

realidade, pode causar efeitos danosos à personalidade do indivíduo, pois é 

basicamente no núcleo familiar que o princípio da dignidade da pessoa humana 

encontra o local ideal para se intensificar. 

É, portanto, no ambiente familiar que poderá ser alcançada e realizada a 

dignidade dos indivíduos membros. Como bem disse Rosana Amara Girardi Fachin, 

“família, repersonalização e direitos fundamentais têm parentesco etimológico 

indiscutível”. (FACHIN, p. 67) 

Conceitua-se família como local perfeito para o pleno desenvolvimento da 

pessoa, principalmente pelo fato de ser nela onde se pode encontrar o propulsor 

deste desenvolvimento, o afeto. Por sua vez, este apoio emocional não se dá em 

decorrência de um dado sanguíneo ou uma determinação da lei, é construído 

diariamente, com a convivência e baseado, principalmente, em um querer.  

Neste contexto, Muniz e Oliveira nos ensinam: 

  

O que há de peculiar, portanto, na relação jurídica familiar, é que direitos 
subjetivos são exercidos e deveres jurídicos são cumpridos através de uma 
mesma ação do titular do direito e do dever. É que o interesse de quem 
realiza a ação (um dos cônjuges, o pai) e o interesse da outra pessoa (o 
outro cônjuge, o filho) são conjuntos, e não separados e recíprocos, como 
ocorreria em uma relação de tipo sinalagmático. (MUNIZ, 1990.p. 33). 
 

Assim, se entende que quando há amor entre pai e filho, este não só se 

constitui como algo indispensável para o desenvolvimento do filho, mas também, 
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leva a um intenso enriquecimento na vida do pai. Da mesma forma quando se fala 

em dever de educação e cuidado, à medida que o pai ao proporcionar isso ao filho, 

não apenas atenderá a um interesse deste, mas igualmente, contribuirá para a 

realização plena de sua personalidade.  

É neste momento que surge o tema da paternidade socioafetiva, pois é por 

meio deste que se possibilita a concretização da dignidade da pessoa, onde se 

encontram o amor e o afeto, estes não presentes numa relação em que a ligação se 

dá por uma mera determinação da genética.  

Apenas o amor e não os laços sanguíneos são capazes de promover a 

concessão de um verdadeiro pai que visa o bem de um filho e é aqui que pode se 

encontrar a base, então, da paternidade socioafetiva. 

 

5.3. CONFLITO ENTRE PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA 

 

A problemática a seguir persiste em estabelecer, agora, como mais 

importante é aquela situação em que a paternidade socioafetiva não corresponde à 

biológica. Diante disso, verificamos um exemplo apresentado por Luiz Edson Fachin: 

 
O marido estéril consentiu na inseminação artificial da mulher; 
posteriormente, dela se separou de fato. A mãe passou a viver em união 
estável com outro homem, o qual deferiu à criança tratamento de filho. A 
quem essa criança designará por pai? Pela presunção legal de paternidade, 
pai jurídico é o marido da mãe. Segundo a origem genética, é pai biológico 
o doador. E, de acordo com a verdade socioafetiva da filiação, é aquele que 
tem relação paterno-filial calcada na posse de estado de filho. (FACHIN, p. 
51). 
 

Diante de situações como esta, a doutrina é unânime ao defender uma 

proposta de harmonia entre o que caracteriza uma ou outra espécie, de forma que 

haja um equilíbrio entre elas. O vínculo afetivo não deve ser sempre o único a ser 

considerado no estabelecimento da paternidade, apesar de quase sempre ser este 

mesmo o vínculo caracterizador da verdadeira paternidade, onde, com certeza, se 

encontrará o atendimento e a satisfação daquele que deve ser o destino da tarefa de 

atribuição: o melhor interesse do filho. 

Assim, como nos ensina o professor Eduardo de Oliveira Leite “embora a 

verdade biológica seja invocada como ponto de partida, as reformas consideram, 

igualmente, a verdade socioafetiva”. (LEITE, p. 79) 
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De fato, o que ocorre é que a afetividade faz com que haja maior atenção ao 

pensar a filiação em termos diversos dos que, até hoje, predominou no mundo 

jurídico.
 

Nestes termos, destaca-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 

artigo 19, a seguinte disposição: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser 

criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta 

[...]”, o que, em razão da utilização da palavra excepcionalmente, de forma clara, 

leva-nos à opção do legislador, qual seja, pela predominância do critério biológico.  

Neste contexto, por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes, conforme artigo 25, e família substituta aquela 

a que se passa a pertencer por força do deferimento da guarda, tutela ou adoção, 

conforme artigo 28. 

Não obstante, não é de se negar uma interpretação sistemática, inclusive da 

mesma norma, que na medida em que tem como um de seus principais 

mandamentos a observância do melhor interesse da criança, também defende a 

prevalência da paternidade afetiva em detrimento da biológica, sempre que este se 

mostrar como o melhor meio de assegurar seus direitos fundamentais. O que se 

busca é um equilíbrio entre uma e outra, sendo imprescindível que se reconheça a 

importância da afetividade. 

Sobre o desafio de solucionar os conflitos que a desagregação de tal 

conceito traz, leciona Luiz Edson Fachin: 

 
Não se trata apenas de uma dilaceração conceitual. Cogita-se de um 
repensar do sentido e do alcance da paternidade em diversas direções. 
Nasce, pois, a paternidade plural, emergente da crise que sofreu a 
percepção tradicional da paternidade e da superação do desenho 
exclusivamente patrimonial e sucessório da relação paterno-filial. Um 
universo não suscetível de captação apenas pelos usuais saberes jurídicos. 
Um desafio que a apresentação desse mundo ainda requer. Uma fotografia 
cuja moldura está por construir-se. (FACHIN, 2003. p. 63-64).  
 

Deve-se preconizar, sempre, em se tratando de filiação, o mandamento 

constitucional da absoluta prioridade do interesse da criança e do adolescente (art. 

227), além ainda da Convenção Internacional de Direitos da Criança da ONU, 

internalizada ao Direito Pátrio, no mesmo sentido. 

Assim, o princípio do melhor interesse da criança se faz e deve ser 

considerado pelos magistrados, como a direção a ser tomada na solução de 

conflitos de filiação; o critério significativo e decisivo quando se trata de filhos, estes, 
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sem dúvida, o foco principal da relação. “Não se trata de um mero indicativo para 

aplicação do Direito, mas de uma norma cogente, um princípio especial”, como 

assevera Tânia da Silva Pereira. (PEREIRA, p. 166).  

O princípio do melhor interesse da criança com a filiação socioafetiva, bem 

como o acolhimento jurídico do afeto, prevalece, vez que, se antes quando de um 

conflito entre filiação biológica e afetiva, a prática jurídica tendia para a primeira, pois 

o interesse que aqui preponderava era o dos pais biológicos, com a mudança do 

paradigma e a consequente imposição do princípio em questão, para melhor 

realização pessoal do menor deve-se ater à filiação do afeto. 

Deste modo, em contraposição às omissões legais quanto à posse de 

estado de filho, atentos aos novos valores, os tribunais pátrios, assim como a 

doutrina, vêm desempenhado papel determinante na solução dos conflitos de 

filiação, sendo, ainda mais, fundamentais quando se trata de introduzir, de uma vez 

por todas, a filiação baseada no afeto em nosso sistema jurídico.  

Para Eduardo Cambi:  
 

[...] para bem julgar, os magistrados não precisam ter apenas o 
conhecimento apurado dos fatos: a certeza produzida pela prova de DNA 
não é suficiente para a produção dos resultados satisfatórios no plano do 
direito de família. A interpretação deste ramo do direito exige muita 
compreensão do ser humano, a fim de que o amor e o afeto possam ser 
considerados como fundamentos mais importantes para a realização do 
homem em sua vida em sociedade. (CAMBI, p. 87-88). 

 
Interpretar a lei conforme os princípios da Constituição Federal, na qual se 

tem a figura de uma família baseada no afeto, em que seus membros integrantes 

são valorizados como sujeito, atendo-se, essencialmente à dignidade da pessoa 

humana e ao melhor interesse da criança e do adolescente. 

E neste sentido que tem se mostrado a jurisprudência nacional nos últimos 

anos, preocupando-se em considerar o vínculo afetivo da paternidade e 

reconhecendo, assim, a insuficiência da paternidade biológica. Neste sentido é aqui 

se conferem trechos de alguns Acórdãos: 
 

 
CONTIDOS NO ARTIGO 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
EXAURIMENTO DE JULGAMENTO DOS PONTOS DESTACADOS PELA 
VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. Alega-se omissão quanto à prova 
contida nos autos. Ocorre que a decisão vergastada foi clara ao assentar 
que "a questão probatória, não esclarecida à saciedade por ambas as 
partes, aliás, mostra-se de clara insuficiência a comprovar ausência de 
vínculo sócio-afetivo". Por outro lado, não poderia haver "arrependimento 
eficaz" dos adotantes manifestado somente quando o adotado, já adulto, 
não mais dispusesse da oportunidade de ser acolhido em outra família. 
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Sua Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reação intrafamiliar pode até 
configurar conduta de um "mau filho", mas filho! O que poderia 
remanescer, s.m.j., seriam eventuais consequências por ingratidão,se 
cabíveis, não porém, o posterior cancelamento registral. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná VISTOS ETC. (ACORDAM os Senhores Desembargadores 
integrantes do 11ª Câmara Cível, por unanimidade, em rejeitar os 
embargos de declaração em apreço,nos termos do voto do 
Relator. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargador RENATO LOPES DE PAIVA e a Juíza Designada 
DILMARI HELENA KESSLER. Curitiba, XXIII. VII. MMXIV.  
Des. Gamaliel Seme Scaff (GT) i TJPR  Embargos de Declaração nº. 
374.249-0/01. Ac nº. 6997. 15ª Câmara Cível. Rel. Jucimar Novochadlo. 
DJPR: 02.03.2007).  
 

Também é este o entendimento prevalente acerca do reconhecimento de 

paternidade, no qual foi relator Des. Rubens Bergonzi Bossay:  

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
REGISTRO DE NASCIMENTO - RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE 
PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - 
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO - SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. 
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O 
reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito 
quando demonstrado vício de consentimento, isto é, para que haja 
possibilidade de anulação do registro de nascimento de menor cuja 
paternidade foi reconhecida, é necessária prova robusta no sentido de que 
o "pai registral "foi de fato, por exemplo, induzido a erro, ou ainda, que 
tenha sido coagido a tanto." Inexistindo nos autos comprovação do vício 
de consentimento apto a autorizar a declaração de nulidade do registro de 
nascimento das apeladas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou 
improcedente a pretensão inicial, especialmente se restou demonstrado 
nos autos a existência de vínculo sócio-afetivo entre as partes. (Processo 
APL 00152759320118120001 MS 0015275-3.2011.8.12.0001 Órgão 
Julgador 3ª Câmara Cível Publicação 15/05/2014 Julgamento 27 de Agosto 
de 2013. Relator Des. Rubens Bergonzi Bossay).  
 
 

6. OS ALIMENTOS NA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 
Os alimentos são prestações que têm por finalidade a satisfação vital de 

quem não pode provê-la por si próprio. A obrigação alimentar é, de fato, um dos 

principais efeitos da relação de parentesco, e uma das matérias de maior 

preocupação por parte do Estado, fundada na ideia de solidariedade familiar, em 

que se impõe a obrigatoriedade do que possui condições de dar subsídios materiais 

e morais necessários à parte hipossuficiente. Assim explica Caio Mário da Silva 

Pereira:  
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Quem não pode prover à sua subsistência, nem por isto é deixado à própria 
sorte. A sociedade há de propiciar-lhe sobrevivência, através de meios e 
órgãos estatais ou entidades particulares. Ao Poder Público compete 
desenvolver a assistência social, estimular o seguro, tomar medidas 
defensivas adequadas. E no mundo moderno tem-no feito com intensidade. 
Mas o direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio 
organismo familiar. E impõe, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa 
a ele ligada por um elo civil, o dever de proporcionar-lhe as condições 
mínimas de sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como 
obrigação judicialmente exigível. (PEREIRA, p. 276).  

 

O termo alimentos, no mundo jurídico, compreende a gama de necessidades 

vitais que um ser humano precisa para sobreviver, e que deve ser prestada por 

aquele que possui condições, bem como vínculo familiar com o hipossuficiente. 

Entre esses vínculos reconhecidos pela doutrina e pelo ordenamento, 

sobressai o decorrente da socioafetividade e a obrigação alimentícia decorrente da 

filiação socioafetiva. 

 

6.1. ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

A natureza jurídica da prestação alimentícia é classificada tanto como direito 

pessoal patrimonial, quanto como direito pessoal extrapatrimonial, havendo 

discordância de entendimento doutrinário neste sentido. Prevalece, porém, o 

entendimento de que os alimentos são de natureza mista, ou seja, um direito de 

conteúdo patrimonial com finalidade pessoal.  

 

Maria Helena Diniz, acerca da controvérsia relacionada à natureza jurídica 

dos alimentos, leciona:  

Bastante controvertida é a questão da natureza jurídica dos alimentos. Há 
os que os consideram como um direito pessoal extrapatrimonial, como o 
fazem Ruggiero, Cicu e Giorgio Bo, em virtude de seu fundamento ético-
social e do fato de que o alimentando não aumenta seu patrimônio, nem 
serve de garantia a seus credores, apresentando-se, então, como uma das 
manifestações do direito à vida, que é personalíssimo. Outros, como 
Orlando Gomes, aos quais nos filiamos, nele vislumbram um direito, com 
caráter especial, com conteúdo patrimonial e finalidade pessoal, conexa a 
um interesse superior familiar, apresentando-se como uma relação 
patrimonial de crédito-débito, uma vez que consiste no pagamento periódico 
de soma de dinheiro ou no fornecimento de víveres, remédios e roupas, 
feito pelo alimentante ao alimentando, havendo, portanto, um credor que 
pode exigir de determinado devedor uma prestação econômica (destaque 
no original). (DINIZ, p. 542-543). 
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Estão presentes no Código Civil de 2002, nos artigos 1.694 e 1.695, as 

regras fundamentais que indicam, no Direito de Família, aqueles a quem incumbe o 

dever alimentar e os que podem requerer a prestação de alimentos. Estabelecem os 

referidos dispositivos, in verbis: 

 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos 
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com 
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 
educação.  
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 
§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 
necessário ao seu sustento.  

 

As hipóteses da obrigação alimentícia, portanto, estão inseridos nos 

dispositivos normativos, os quais dispõem: o vínculo de parentesco, casamento ou 

união estável, a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 

Assim, o vínculo de parentesco, relativo à filiação socioafetiva, deve estar associado 

com os requisitos necessidade-possibilidade. Em relação aos alimentos decorrentes 

do vínculo de parentesco, em especial o de obrigação aos filhos, afirma Carlos 

Roberto Gonçalves: 

 

É indeclinável a obrigação alimentar dos genitores em relação aos filhos 
incapazes, sejam menores, interditados ou impossibilitados de trabalhar e 
perceber o suficiente para a sua subsistência em razão de doença ou 
deficiência física ou mental. A necessidade, nesses casos, é presumida. 
Obviamente, se o filho trabalha e ganha o suficiente para o seu sustento e 
estudos, ou possui renda de capital, não se cogita de fixação da verba 
alimentícia, ainda que incapaz. Se trabalha e não percebe o suficiente, a 
complementação pelos genitores é de rigor. (GONÇALVES, p. 477) 
 
 

Paulo Nader comprova, ao explicar o pressuposto relativo ao binômio 

necessidade possibilidade da obrigação alimentar: 

 

Como a definição de alimentos destaca, duas condições são necessárias à 
relação alimentar: a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade do 
requerido. O direito subjetivo se caracteriza apenas quando o alimentando 
carece de recursos e não dispõe de meios para obtê-los pelo trabalho; o 
dever jurídico se verifica somente quando a prestação não subtrai do 
alimentante as condições básicas de sua sobrevivência e de seus 
dependentes. Na realidade o direito subjetivo inexiste, também, sem a 
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possibilidade do alimentante e o dever jurídico, igualmente, sem a 
necessidade do alimentando. (NADER, p. 426) 
 
 

Apesar da posição majoritária da doutrina acerca da prevalência do binômio 

em questão na fixação dos alimentos, fundada em texto expresso de lei, Maria 

Berenice Dias, defende a configuração de uma tríplice requisição nesse aspecto. 

Para referida autora, assim, o arbitramento de alimentos dependeria, ao lado do 

mesmo binômio, da agregação do pressuposto da “proporcionalidade”, conforme se 

extrai dos seus ensinamentos: 

 

A fixação dos alimentos deve atentar às necessidades de quem os reclama 
e às possibilidades do obrigado de prestá-los (CC, art. 1.694, § 1º). 
Havendo alteração nesse parâmetro, possível é, a qualquer tempo, revisar-
se o valor da pensão alimentícia (CC, art. 1.699). Tais modificações, como 
provocam afronta ao que se passou a chamar de trinômio 
proporcionalidade/ necessidade/ possibilidade, autorizam a busca de nova 
equalização do valor dos alimentos. A exigência de obedecer a este 
verdadeiro dogma é que permite buscar a revisão (para mais ou para 
menos) ou a exoneração da obrigação alimentar. Portanto, o que autoriza a 
modificação do quantum é o surgimento de um fato novo que enseje 
desequilíbrio do encargo alimentar. Essas possibilidades revisionais 
decorrem exclusivamente da exigência de respeito ao principio da 
proporcionalidade. Aliás, esse é o fundamento que permite a alteração, a 
qualquer tempo, do valor dos alimentos, quer para majorá-los, quer para 
reduzi-los, quer, inclusive para pôr fim ao encargo quando não há mais 
necessidade do credor ou possibilidade do devedor. Mas a obediência a 
esse critério norteador da obrigação alimentar impõe-se não só após a 
fixação dos alimentos para efeitos revisionais. Tal é possível sempre que 
houver flagrada afronta a este preceito. Deve ser respeitado o princípio da 
proporcionalidade também por ocasião da fixação dos alimentos. 
Desrespeitado tal princípio, é necessário admitir a modificação dos 
alimentos, para ser estabelecido o equilíbrio exigido pela lei. Ora, se os 
alimentos foram fixados sem atentar às reais possibilidades do alimentante 
ou às verdadeiras necessidades do alimentado, houve desatendimento ao 
parâmetro legal, e o uso da via revisional se impõe. Esta adequação pode 
ser levada a efeito a qualquer tempo, mesmo que inexista alteração nas 
condições econômicas ou na situação de vida de qualquer das partes. 
(DIAS, http://www.mariaberenice.com.br). 

 
 

Com os pressupostos existentes para justificar a obrigação alimentar 

devidamente esclarecidos, cumpre ressaltar suas características predominantes e 

fundamentadas pela doutrina. De acordo com o Código Civil de 2002, o direito à 

prestação alimentícia é: (a) personalíssimo; (b) incessível; (c) irrenunciável; (d) 

imprescritível; (e) impenhorável; (f) incompensável; (g) intransacionável; (h) atual; (i) 

irrestituível; (j) variável; e (k) divisível. 
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O direito a alimentos é de caráter “personalíssimo”, uma vez que objetiva 

garantir a sobrevivência do alimentando e “tem por escopo tutelar a integridade 

física do indivíduo; logo, sua titularidade não passa a outrem” (DINIZ, 2007, p. 543).  

Ainda, sobre a prestação de alimentos, outra característica importante 

relativa a ela é a “irrenunciabilidade”, também disposta no art. 1.707 do Código de 

2002. A “incessibilidade” dos alimentos, prevista neste artigo, diz respeito à garantia 

de sustento do hipossuficiente. Como a prestação visa a suprir suas necessidades 

vitais, evidente que não pode ser cedida a outrem. Isso porque, “sendo o direito de 

alimentos um direito inerente à pessoa do alimentando, a sua indisponibilidade é 

consequência direta dessa índole estritamente pessoal” (CAHALI, 2002, p. 96). 

Nesse sentido, possibilita-se apenas o não-exercício do direito a recebê-los, 

mas jamais sua abdicação perpétua. “A simples inércia no recebimento dos 

alimentos no máximo pode ser admitida como desistência voluntária dos alimentos, 

e não como motivo legal para exoneração de encargo, ante a irrenunciabilidade do 

direito” (CAHALI, 2002, p. 51). 

Descrita no art. 1.707 do Código Civil vigente, a “impenhorabilidade” dos 

alimentos diz respeito à própria finalidade do instituto. Na medida em que os 

alimentos têm em vista a mantença das necessidades vitais, não podem ser 

constringidos para pagamento de dívidas do alimentando. Desse modo, “dada a sua 

finalidade, que é de garantir a sobrevivência da pessoa, o direito alimentar não 

responde pelas dívidas do alimentando, em juízo” (NADER, p. 436).  

O direito alimentar não pode ser objeto de “transação” entre as partes, já 

que, embora detenha natureza de direito privado, dele decorre interesse 

personalíssimo e público. Cabe considerar, entretanto, que as prestações vencidas e 

o valor a ser pago podem ser acordados. 

 

Seguindo esse contexto, Carlos Roberto Gonçalves assegura que:  

 

A regra se aplica somente ao direito de pedir alimentos, pois a 
jurisprudência considera transacionável o quantum das prestações, tanto 
vencidas como vincendas. É até comum o término da ação em acordo 
visando prestações alimentícias futuras ou atrasadas. (GONÇALVES, p. 
461) 

 

Depois de ajuizados ao alimentando, os alimentos não podem ser restituídos 

em favor daquele que os pagou. Fundamenta-se essa característica no fato de que a 
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prestação deve prover a subsistência imediata da pessoa que a recebeu. Salvo 

comprovada má-fé do suposto credor dos alimentos, não há que se falar em 

repetição dos valores pagos a título de pensão alimentícia. “Desse modo, o 

pagamento dos alimentos é sempre bom e perfeito, ainda que o recurso venha 

modificar decisão anterior, suprimindo-os ou reduzindo seu montante”, como explica 

Silvio de Salvo Venosa (VENOSA, 2007, p. 345). 

O art. 1.699 do Código Civil vigente4, de forma explícita, possibilitou a 

readequação dos valores relativos ao pagamento da pensão alimentícia, de modo 

que conferiu a ela o caráter de “variabilidade”. São variáveis os alimentos, portanto, 

“por permitir revisão, redução, majoração ou exoneração da obrigação alimentar, 

conforme haja alteração da situação econômica e da necessidade dos envolvidos 

(CC, art. 1.699) ” (DINIZ, p. 550). 

O caráter de “divisibilidade” dos alimentos está disposto no art. 1.698 do 

Código Civil de 2002 5, ao estabelecer que a obrigação alimentar poderá recair sobre 

mais de uma pessoa, sendo dividida proporcionalmente aos recursos de cada uma. 

 

 

__________________ 
4  Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 
ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, 
exoneração, redução ou majoração do encargo. 
5 Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de 
suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as 
pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos 
recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

O art. 1.700 do Código Civil vigente6 prescreve que “a obrigação de prestar 

alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694”. Maria 

Helena Diniz, no entanto, defende que “os herdeiros não são devedores; só têm a 

responsabilidade pelo pagamento da dívida alimentícia, exigível até o valor da 

herança” (DINIZ, 2007, p. 545). 

Por fim, é importante destacar que a característica de transmissibilidade da 

prestação alimentar é vista com muito cuidado pelos doutrinadores, pois, em virtude 

do caráter personalíssimo do instituto, não poderia comprometer os herdeiros do 

alimentante. 
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6.2. A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA 
FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA 

 

O Código Civil vigente, atenta ao que estabelece o art. 229 da Carta 

Magna7, impõe, em seu art. 1.696 8, a reciprocidade do direito de perceber a 

prestação alimentícia entre os pais e filhos, sendo extensiva aos ascendentes, 

recaindo aos mais próximos na ausência de outros. Destaca-se, do mesmo modo, 

que o art. 1.697 9 do diploma civilista estabelece a ordem de obrigação alimentar dos 

descendentes na ausência dos parentes ascendentes. 

Nesse contexto, elucida Yussef Said Cahali: 

 

O legislador não se limita à designação dos parentes que se vinculam à 
obrigação alimentar, mas determina do mesmo modo a ordem sucessiva do 
chamamento à responsabilidade, preferindo os mais próximos em grau, e só 
fazendo recair a obrigação nos mais remotos à falta ou impossibilidade 
daqueles de prestá-los: o conceito é, pois, o de que exista uma estreita 
ligação entre obrigado e alimentado, pelo que aqui não se considera a 
família no seu mais amplo significado, mas como o núcleo circunscrito de 
parentes próximos e quais aqueles que estão ligados pelas mesmas íntimas 
e comuns relações patrimoniais. (CAHALI, 2002, 675) 

 
 
______________________________________________ 

6  Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 
1.694. 
7 Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
8  Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.  
9 Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de 
sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais 

 
No entanto, apesar da previsão do caráter de reciprocidade da pensão 

alimentícia, é clara a preocupação do Estado em relação aos filhos, incumbindo aos 

pais o dever de sustento e guarda da criança. Este cuidado especial é previsto de 

forma clara no art. 22 do Estatuto da Criança do Adolescente, onde se lê:  

 
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.) 

 
 

Arnaldo Rizzardo atesta precisamente o dever dos pais em relação aos 

filhos, inclusive no que toca à prestação de alimentos:  
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O dever de prestar alimentos integra o dever de assistência que incumbe 
aos pais. Enquanto relativamente aos demais parentes o Código Civil atribui 
a simples obrigação, no tocante aos filhos incapazes dispõe mais 
profundamente. E justamente para o melhor desempenho desta importante 
função é que vem instituído o poder familiar. Munidos de poderes e 
autoridade na criação e na educação dos filhos, permitem-se aos pais a 
administração dos bens dos filhos, a imposição de certa conduta e ampla 
assistência de ordem alimentar e educacional. Não se pode limitar seu 
dever a prestar alimentos, ou a sustentar os filhos. Incumbe-lhes dar todo o 
amparo, envolvendo a esfera material, corporal, espiritual, moral, afetiva, e 
profissional, numa constante presença em suas vidas, de acompanhamento 
e orientação, de modo a encaminhá-los a saberem e terem condições de 
enfrentar a vida sozinhos. (RIZZARDO, 2007, p.757) 
 
 

O direito à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana e os diversos 

preceitos elencados pela Carta Magna contemplam um dever de subsistência que os 

parentes possuem, uns em relação aos outros, no sentido de suprirem as 

necessidades recíprocas. Existe, dessa forma, o dever de prestar alimentos entre os 

parentes distanciados em grau, mas que transmite uma obrigação moral entre eles, 

ainda mais quando presente o vínculo afetivo. Cumpre destacar, ainda, que os 

alimentos só são devidos em função da relação de parentesco existente entre o 

alimentante e o alimentando. 

A posse de estado de filho não está prevista explicitamente no ordenamento, 

contudo, vale como forte elemento para a declaração da relação de filiação 

socioafetiva, com seus consequentes efeitos jurídicos, como a obrigação alimentar.  

Portanto, cabe aos Magistrados se posicionar no sentido de reconhecer a 

relação de filiação por meio do vínculo baseado na posse do estado de filho e, 

assim, admitir a existência do direito e dever à prestação de alimentos.  

Maria Berenice Dias ratifica esse entendimento: 

 

Não basta procurar a lei que preveja a obrigação alimentar e nem 
condicionar a imposição do encargo à presença de uma situação que retrate 
paradigmas pré-estabelecidos. Ao magistrado cabe identificar a presença 
de um vínculo de afetividade. Dispensável, a certidão de casamento ou o 
registro de nascimento. A formalização dos relacionamentos é 
desnecessária para o estabelecimento dos vínculos afetivos e, via de 
conseqüência, para o reconhecimento de direitos e imposição de 
obrigações recíprocas. (DIAS, 2008a.)  
 

 
Paulo Luiz Netto Lôbo expressa a seguinte opinião: 
 
 

A paternidade socioafetiva não é espécie acrescida, excepcional ou 
supletiva da paternidade biológica; é a própria natureza do paradigma atual 
de paternidade, cujas espécies são a biológica e a não-biológica. Em outros 



45 
 

 

termos, toda paternidade juridicamente considerada é socioafetiva, pouco 
importando sua origem. Nas situações frequentes de pais casados ou que 
vivem em união estável, a paternidade e a maternidade biológicas realizam-
se plenamente na dimensão socioafetiva. Sua complexidade radica no fato 
de não ser um simples dado da natureza, mas construção jurídica que leva 
em conta vários fatores sociais e afetivos, reconfigurados como direitos e 
deveres. Superou-se a equação simplista entre origem genética, de um 
lado, e deveres alimentares e participação hereditária, de outro. A 
paternidade é múnus assumido voluntariamente ou imposto por lei no 
interesse da formação integral da criança e do adolescente e que se 
consolida na convivência familiar duradoura. Toda pessoa, especialmente a 
pessoa em formação, tem direito à paternidade. Se não a tem, porque 
ninguém a assumiu voluntariamente, pode investigá-la para que seja 
reconhecida judicialmente e imputada ao genitor biológico. No plano 
jurídico, a afetividade é princípio e, como tal, dotado de força normativa, 
impondo deveres e consequências pelo seu descumprimento. Por isso, não 
se confunde com o afeto como simples fato anímico e psicológico. A 
decisão judicial no reconhecimento forçado da filiação declara e impõe a 
paternidade em sua total dimensão socioafetiva, cujos deveres de natureza 
moral e material devem ser cumpridos. (LÔBO, p. 20.) 
 

Desse modo, a filiação inserida no vínculo afetivo, não poderia ficar 

desprotegida e ao acaso, devendo, quando presentes os requisitos que possibilitam 

o seu reconhecimento, gerar os efeitos naturais de qualquer outra espécie de filiação 

comum, ensejando, assim, a possibilidade de o filho afetivo receber prestação 

alimentícia. 

Seguindo essa linha, Maria Berenice Dias assinala com propriedade: 

 

Quando se fala em obrigação alimentar dos pais sempre se pensa no pai 
registral, que, no entanto, nem sempre se identifica com o pai biológico. 
Como vem, cada vez mais, sendo prestigiada a filiação socioafetiva – que, 
inclusive, prevalece sobre o vínculo jurídico e o genético –, essa mudança 
também se reflete no dever de prestar alimentos. Assim, deve alimentos 
quem desempenha as funções parentais (destaque no original). (163 DIAS, 
2007, p. 469.) 

 
No mesmo sentido, a lição de Andréa Salgado de Azevedo: 
 

Uma vez julgada procedente a ação de investigação de paternidade e/ou 
maternidade socioafetiva, decorrem os mesmos efeitos jurídicos dos arts. 
39 a 52 do ECA, que são aplicados à adoção, quais sejam: 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 parentesco com os parentes dos pais afetivos; e) a 
irrevogabilidade da paternidade e da maternidade sociológica; f) a herança 
entre pais, filho e parentes sociológicos; g) o poder familiar h) a guarda e o 
sustento do filho ou pagamento de alimentos; i) o direito de visitas etc. 
(AZEVEDO, p. 49.) 
 

Estabelecida a filiação socioafetiva, desaparece o vínculo de parentesco da 

criança com seus pais biológicos, e assim surge um novo com os parentes ligados 



46 
 

 

pelo afeto, conforme se pode analogamente inferir do art. 41 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente10 e do art. 1.626 do Código Civil de 2002.11 

O filho “afetivo”, caso necessitado de alimentos, pode voltar-se aos seus 

pais afetivos, requerendo o que lhe é de direito, o recebimento de prestação 

alimentícia, e não em desfavor daqueles que eram seus pais, com os quais detinha 

apenas ligação genética. Nas palavras de Azevedo:  

 

Se a filiação sócio-afetiva pretende firmar-se no ordenamento jurídico 
brasileiro, não pode pretender „favores legais‟ da paternidade e da 
maternidade biológica, porque os únicos vínculos que podem ser 
estabelecidos são: a) conhecer a origem genética por necessidade 
psicológica; b) para fins de manutenção dos impedimentos matrimoniais; c) 
para preservação da saúde do filho e dos pais biológicos. A filiação 
socioafetiva – impõe uma ruptura com o passado, e a interpretação dos 
dispositivos legais supramencionados não deixa dúvidas quanto à 
prerrogativa de pleitear essa prestação dos pais sociais, por parte de quem 
teve atribuída a condição de filho. Por fim, ao ordenamento jurídico 
brasileiro cabe a aceitação e disposição legal do estado de filho afetivo em 
sua plenitude, com todos os direitos e deveres advindos dessa relação, para 
ambas as partes, morais e patrimoniais (destaque no original) (AZEVEDO,p. 
52.) 
 

As decisões judiciais proferidas cotidianamente vêm confirmando a realidade 

do reconhecimento do filho “afetivo” e do seu direito de receber alimentos de seus 

pais afetivos. 
 

_____________________________ 

10 Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 
11  Art. 1.626. A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com 
os pais e parentes consanguíneos, salvo quanto aos impedimentos para o casamento. 

A paternidade socioafetiva como forma de filiação é uma tendência que se 

impõe a cada dia no Direito de Família, onde, a partir da jurisprudência, está 

estabelecendo um caminho que induzirá à normatização com integração plena e 

expressa da posse do estado de filho no ordenamento jurídico brasileiro 

 

6.3. DECISÕES DE TRIBUNAIS NO TOCANTE À FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA  

 

As decisões proferidas pelos Tribunais pátrios vão ao encontro da existência 

de uma forma de filiação baseada exclusivamente no afeto e que deve gerar efeitos 

jurídicos, entre os quais o direito à percepção de alimentos. 
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O STJ, responsável pela uniformização da jurisprudência em se tratando de 

lei federal, já se manifestou, com acerto, em favor do reconhecimento da filiação 

socioafetiva: 

 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS 
PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. 
Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe 
multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso não apresenta 
caráter modificativo e se foi interposto com expressa finalidade de 
prequestionar. Inteligência da Súmula 98, STJ. O reconhecimento de 
paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo sócio-
afetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si 
só não revela a falsidade da declaração de vontade consubstanciada no ato 
do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não 
é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado 
em registro civil. O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o 
reconhecimento da filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso 
familiar, onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se 
pode impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, 
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A 
contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem 
uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado desconsiderar 
o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência de filiação 
jurídica. Recurso conhecido e provido. (Resp. n. 878.941/DF, Rela. Mina. 
Nancy Andrighi, DJU. JULGADO: 17/04/2007). 
 

A respeito da filiação socioafetiva e suas consequências, um julgado do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul:  

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.261.514 - RS (2011/0112707-5) RELATOR : 
MINISTRO RAUL ARAÚJO RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO : M M A E OUTRO 
INTERES. : M P L REPR. POR : L P ADVOGADO : RENATO CHEQUIM 
BARROS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com 
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra o v. acórdão 
do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim 
ementado: "AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ANULAÇÃO DE REGISTRO. 
EXTINÇAO. ADEQUAÇÃO. Ainda que se esteja diante de demanda em 
que a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a extinção sem 
julgamento de mérito antes da citação não exige prévia oitiva do agente 
ministerial. Caso em que a extinção da demanda é adequada, porquanto 
definitivamente demonstrado que o pai registral, apesar de não ser 
potencialmente o pai biológico, é o pai socioafetivo. NEGARAM 
PROVIMENTO, POR MAIORIA."(e-STJ, fl. 124)  

 
Em sede de ação negatória de paternidade, aduzindo o autor ter namorado 

com a genitora do requerido, reconhecido a filiação no registro de nascimento, 

haveria dúvida sobre a paternidade biológica da criança, o Senhor Ministro Luis 

Felipe Salomão relata:  
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Superior Tribunal de Justiça 
Revista Eletrônica de Jurisprudência     RECURSO ESPECIAL Nº 
1.352.529 - SP (2012⁄0211809-9) RECORRENTE : A B DE M ADVOGADO 
: SILVIO ROBERTO MAZETTO E OUTRO(S) RECORRIDO : P H L DE M 
(MENOR) REPR. POR : M C L DE A ADVOGADO : NILTON CÉSAR 
GANANCIM . A. B. de M. ajuizou ação negatória de paternidade em face 
de P. H. L. de M. aduzindo o autor ter namorado com a genitora do 
requerido no período entre janeiro de 2002 e agosto de 2006, tendo este 
último nascido em agosto de 2002. Aduz que a genitora, algumas 
semanas depois do início da relação, "confessou ao autor que encontrava-
se (sic) grávida, diante de uma relação íntima havida antes, ou seja, no 
final do ano de 2001" (fl. 6). Sustenta que, embora tenha reconhecido a 
filiação no registro de nascimento do requerido, haveria dúvida sobre a 
paternidade biológica da criança, inclusive diante de comentários de 
terceiros. O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Angatuba⁄SP 
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reconhecer a 
ausência de vínculo biológico entre autor e réu, mantendo os demais 
efeitos da filiação registral, à vista do reconhecimento de paternidade 
socioafetiva e de "adoção à brasileira" (fls. 153-160). Em grau de 
apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a 
sentença nos termos do acórdão assim ementado: Ação negatória de 
paternidade - Reconhecimento da paternidade de maneira espontânea, 
sem vício de consentimento - Ação julgada procedente em parte, apenas 
para declarar que o autor não é pai biológico, mantida a paternidade civil 
ante o reconhecimento da "adoção à brasileira" - Decisão acertada - 
Recurso desprovido (fl. 206). Sobreveio recurso especial apoiado na 
alínea "a" da norma constitucional autorizadora, no qual se aduziu ofensa 
ao art. 1.604 do Código Civil. Sustentou que está em jogo, na verdade, a 
dignidade do filho, que tem o direito indisponível de saber quem é seu pai 
biológico e de ter no registro de nascimento o nome de seu verdadeiro 
genitor. Por isso, busca o provimento do recurso especial com o propósito 
de excluir o nome do recorrente de todos os registros notariais do 
recorrido, com a consequente desoneração de obrigações de cunho 
alimentar e outras decorrentes do estado de filiação. Diante da não 
admissão do recurso especial (fls. 229-230), dei provimento ao agravo 
para melhor exame (fl. 258). O Ministério Público Federal, mediante 
parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da República Pedro 
Henrique Távora Niess, opina pelo não conhecimento ou não provimento 
do recurso especial (fls. 265-273). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se ao longo deste trabalho que o Direito de Família, especialmente 

quanto ao reconhecimento da posse do estado de filho, o qual oferece alicerce à 

filiação socioafetiva, merece ser interpretado sob enfoque dos princípios 

constitucionais trazidos pela Carta Magna de 1988. Foram objeto de análise, nesse 

contexto, os postulados pertinentes à liberdade, igualdade, ao respeito à diferença, à 

solidariedade familiar, ao pluralismo das entidades familiares, à proteção integral a 

crianças, adolescentes e idosos, proibição do retrocesso social e afetividade. 

A Constituição Federal de 1988 abandonou anos de discriminação 

positivados no Código Civil de 1916 no modelo de família hierarquizado e 
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patrimonialista, baseado exclusivamente no casamento e que diferenciava 

substancialmente, de modo inconveniente os filhos considerados “ilegítimos”. 

Nessa perspectiva, averiguou-se que o direito ao estado de filiação é 

possível a todos e que a origem biológica na relação paterno-filial não é de caráter 

primordial, já que a Lei Fundamental igualou todos os filhos, conferindo ao afeto 

valor jurídico básico ao Direito de Família no que tange à filiação. Portanto, incabível 

permanecer apenas na regra da presunção pater is est no reconhecimento da 

paternidade. 

Foi analisada a redação do art. 1.593 do Código Civil de 2002, o qual 

possibilitou aos doutrinadores e à jurisprudência o entendimento de que o vínculo de 

parentesco pode ser estabelecido por meio da afetividade. 

A posse do estado de filho é, por assim dizer, competente para estabelecer 

o vínculo parental, independente de relação genética ou qualquer ligação legal que 

envolva a situação de fato. A doutrina firmou requisitos clássicos para a 

caracterização da socioafetividade na relação filial: a utilização do nome dos pais, o 

tratamento e o reconhecimento social conferido ao filho. 

O reconhecimento da filiação socioafetiva, em atenção aos princípios 

consagrados na Constituição de 1988 e ao entendimento doutrinário, é de grande 

importância, vez que é valorizado o vínculo socioafetivo no melhor interesse da 

criança, sendo relevado o caráter biológico e registral, refletindo diversos efeitos 

jurídicos, em relação à obrigação e ao direito alimentar inclusive. 

Nesse contexto, o instituto dos alimentos foi abordado, desde sua natureza 

jurídica e o conceito de alimentos, numa concepção jurídica que abrange, além da 

necessidade alimentícia em si, a carência de vestuário, educação, habitação, 

assistência médica, psicológica, entre outras, enfim, o indispensável ao ser humano 

para viver em sociedade. 

Os pressupostos legais que geram a obrigação e o direito à prestação 

alimentícia, quais sejam, o vínculo de parentesco e o binômio necessidade-

possibilidade, assim como as diversas características atinentes ao direito alimentar 

foram analisados. Ressaltou-se, ainda, a recíproca obrigação entre os pais e filhos e 

a classificação hierárquica preceituada no Código Civil dos obrigados à prestação 

mencionada. 

Desse modo, deixando claro que todos os filhos possuem direito aos 

alimentos, independente da origem da filiação, pois se o pretendente ao recebimento 
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de alimentos sempre foi considerado como filho, é tido como tal no ambiente 

familiar, é evidente a existência da relação filial, fundamento para o reconhecimento 

da vinculação jurídica entre as partes, justificando, assim, a possibilidade de o filho 

afetivo perceber a prestação alimentícia.  

Todo o conteúdo dos julgados trazidos neste trabalho, ademais, ilustra o 

evidente reconhecimento jurisprudencial dos fundamentos e das disposições 

apontados, prevalecendo, nas decisões proferidas, o caráter socioafetivo das 

relações, em respeito aos preceitos constitucionais abordados, dos quais decorrem 

efeitos jurídicos, como a prestação alimentícia, comuns a qualquer espécie de 

filiação. 

Demonstrou-se que o reconhecimento da filiação socioafetiva encontra 

respaldo no ordenamento jurídico brasileiro e que é capaz de oferecer ao filho o 

direito à prestação alimentícia e, dessa forma, impor aos pais afetivos esta 

obrigação.  
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