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RESUMO 

 

As novas conjunturas da sociedade exigiram a evolução do conceito de família. Tal conceito  

perdeu seu caráter patriarcal e matrimonial e assumiu o objetivo de perseguir a felicidade 

plena de seus membros. A fim de se compatibilizar com as aspirações da sociedade, a 

Constituição da Federal de 1988 considerou a família a base da sociedade, vedou a distinção 

entre filhos, independente de sua origem, instituiu a paternidade responsável e prezou o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Com isso, a filiação também ganhou novos 

contornos, os critérios jurídico e biológico para o seu reconhecimento perderam espaço para o 

afeto, que passou a ser considerado elemento jurídico. Com efeito, o presente trabalho visa 

apontar os principais critérios para reconhecimento da filiação socioafetiva utilizados pelos 

tribunais brasileiros, com foco, nas decisões do Superior Tribunal de Justiça nos últimos cinco 

anos. Abordou-se o conceito de família e filiação a fim de estudar a relação paterno-filial 

fundamentada nos laços afetivos. Destacou-se a posse de estado de filho e o afeto como 

elemento jurídico capaz de consolidar relações juridicamente reconhecidas. 

Palavras-chave: Direito de Família. Filiação. Socioafetividade. Afeto. Posse de estado de 

filho. 

   



 

 

ABSTRACT 

 

The new conjunctures of society demanded the evolution of the concept of family. This 

concept lost its patriarchal and matrimonial character and assumed the goal of pursuing true 

happiness of its members. In order to be compatible with the aspirations of society the Federal 

Constitution of Brazil of 1988 established family as the foundation of society, prohibited the 

distinction between children, regardless their origin, instituted responsible parenthood and 

prioritized the principle of human dignity. Therefore, filiation gained new boundaries. The 

legal and biological criteria for its recognition lost ground to the affection which is now 

considered as a legal element. This study aims to identify the main criteria for recognition of 

socioaffective filiation used by Brazilian courts with focus on the decisions of the Superior 

Court of Justice in the last five years. We discussed the concept of family and filiation in 

order to study the relation paternal-filial based on affect’s lace. We emphasize the possession 

of the state of child and affection as a legal element capable of consolidating relations legally 

recognized. 

Keywords: Family Law. Filiation. Socioaffective. Affect. Possession of the state of child.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado, prevista na 

Constituição da República no artigo 226, fundamentada no princípio da paternidade 

responsável, estabelecido no §7º, do art. 226, e na vedação da diferenciação entre os filhos, 

art. 227, § 6º. 

Diante das novas conjunturas da família moderna, na qual se observa: famílias 

formadas por pais separados, enteados adotando o sobrenome de padrastos ou madrastas, cada 

vez mais a justiça está sendo acionada para resolver questões de parentesco e filiação.  

Como direito personalíssimo intrinsecamente ligado a dignidade da pessoa 

humana, a pessoa tem direito a conhecer sua história genética. Muitas vezes, contudo, esse 

direito é confundido com o estado de filiação, na qual se busca não apenas o conhecimento de 

sua origem genética, como também o reconhecimento do estado de filho.  

Assim, as mudanças de estrutura na família brasileira, alteraram também a noção 

de família. Esta foi ampliada, partindo do simples reconhecimento da verdade biológica, a 

filiação consanguínea, na qual se identificava os membros familiares a partir de laços 

sanguíneos e passou-se a reconhecer a importância dos laços afetivos e a busca pela verdade 

afetiva. 

Este trabalho visa conceituar a filiação consanguínea e a filiação socioafetiva, 

descrever os critérios da filiação socioafetiva, discutir a prevalência desta sob o vínculo 

sanguíneo perante os tribunais brasileiros, por meio de uma análise da posição dos tribunais 

em especial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos últimos cinco anos.  

Na primeira parte, estabeleceu-se um conceito de família e apresentou-se uma 

breve evolução do conceito na legislação brasileira, com foco no Código Civil de 1916, na 

Constituição da República de 1988 e no Código Civil de 2002. Em seguida, estudou-se o 

conceito de filiação, apontando-se os critérios a partir dos quais ela é reconhecida: legal, 

biológico, socioafetivo. 

Passou-se, então, a abordar a filiação socioafetiva, destacando o elemento jurídico 

afeto e a posse de estado de filho, bem como suas espécies: adoção judicial, adoção à 

brasileira, filhos de criação, reconhecimento voluntário e inseminação artificial heteróloga.  

Por fim, realizou-se um estudo dos critérios utilizados pela jurisprudência a fim de 

reconhecer a filiação socioafetiva, concentrando-se o foco na análise das decisões do STJ nos 

últimos cinco anos.   
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A relação paterno-filial é muito importante para a formação da personalidade e do 

desenvolvimento psicossocial do indivíduo. Com efeito, o reconhecimento do estado de 

filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível.  

Ademais, é inerente a pessoa humana a busca pelo conhecimento de suas origens, 

bem como o reconhecimento de seu lugar perante a entidade familiar e a sociedade. 

Deste modo, a filiação passou a ser entendida como muito mais do que a 

identidade biológica. Edificou-se a ideia de que a relação paterno-filial é construída por meio 

da convivência e da afetividade. O afeto passou a ter relevância jurídica e a ser reconhecido 

como critério ético e jurídico, intrinsecamente ligado aos princípios constitucionais, em 

especial o princípio da dignidade humana. 

Justifica-se a importância do presente estudo dada a relevância do tema na 

sociedade brasileira atual, na qual a família não é formada apenas de pessoas que descendem 

da mesma herança genética, como também pelos laços de afetividade construídos a partir da 

convivência. O afeto, o amor e o respeito passam as ser considerados na identificação das 

relações de parentesco e a prevalecer em detrimento do caráter biológico. 

Inúmeros processos questionam o estado de filiação e buscam pelo 

reconhecimento/anulação da paternidade e/ou maternidade.  Dado o número de casos levados 

a discussão nos tribunais e a importância da instituição familiar para o ser humano, a 

relevância do estudo é nítida. 

Destarte, a afetividade resultante da convivência familiar, torna-se critério para 

reconhecimento de modalidade de filiação. Dentre as características observadas, diversos 

doutrinadores destacam a posse de estado de filiação, na qual se observa as seguintes 

circunstâncias: o tratamento, o nome e a fama. No entanto, estes critérios não foram fixados 

na legislação e são baseados em criação doutrinária e jurisprudencial.  

Nas diversas ações de reconhecimento de paternidade (maternidade) e/ou 

anulação de registro que tramitam nos tribunais brasileiros. Discute-se a partir da análise do 

caso concreto, qual dos vínculos, seja o biológico, seja o afetivo, deve prosperar.  

Além do mais, observa-se que, quando se discute o direito a filiação, a tendência é 

que o interesse da criança ou adolescente deva prosperar, conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Dada a importância e alcance das consequências do reconhecimento da 

socioafetividade, quanto melhor discutido o tema e descrito os critérios de reconhecimento da 

filiação socioafetiva mais fácil será a análise dos casos concretos. 
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Ademais, destaca-se a natureza das relações familiares de parentesco que podem 

ser naturais ou civis, conforme resultante de laços consanguíneos ou de outra origem, 

conforme art. 1.593 do Código Civil. A inclusão na legislação de que a família pode ser 

formada por laços diferentes do vínculo biológico reconhece a relevância do afeto nas 

relações familiares.   

Desse modo, justifica-se o presente trabalho pela importância e 

contemporaneidade da temática abordada, que visa tratar a relevância do reconhecimento da 

filiação socioafetiva e em estabelecer critérios que possibilitem esse reconhecimento. 

O objetivo do presente trabalho é estudar a filiação socioafetiva, esclarecendo os 

critérios de sua definição por meio de uma análise jurisprudencial.   

A pesquisa tem caráter descritivo, bibliográfica, jurisprudencial e qualitativa.  

Entre os objetivos está determinar a posição do Superior Tribunal de Justiça quanto à filiação 

biológica e a filiação socioafetiva, apontando os critérios para reconhecimento desta última. 

 Por isso a exploração do conteúdo através da leitura de monografias; legislação 

vigente; apreciações de juristas; jurisprudência, doutrina, artigos e diversas opiniões sobre a 

filiação biológica e a filiação socioafetiva. 

 Através dessa revisão da literatura, realizou-se a pesquisa qualitativa. O problema 

foi abordado pelas interpretações dos argumentos e critérios de reconhecimento da filiação 

biológica e a filiação socioafetiva, analisando suas divergências sem se deter em números ou 

utilizar dados estatísticos. 

A pesquisa tem como objeto principal o estudo da filiação socioafetiva em 

contraposição a filiação consanguínea a fim de apontar os critérios para o reconhecimento da 

primeira. 

O método empregado foi o dedutivo a partir de análise de jurisprudência, 

legislação e doutrina. 
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2. O DELINEAMENTO JURÍDICO DAS FAMÍLIAS NO BRASIL QUANTO ÀS 

RELAÇÕES DE FILIAÇÃO 

   

A família antecedeu ao direito e ao Estado (ROQUE, 2004, p. 18). Inicialmente, 

destaca-se que o homem vivia em grupos, nos quais não existia uma delimitação de membros. 

Com o advento da civilização, os homens passaram a se organizar e a família passou a ser 

considerada “[...] a célula básica de toda e qualquer sociedade...” (PEREIRA, 1997, p. 17). 

Para compreendermos o conceito de filiação faz-se necessário entendermos o 

conceito de família. Diversos doutrinadores tentaram produzir um conceito de família, senão, 

vejamos: “[...] a família é uma sociedade natural, formada por pessoas físicas, unidas por 

laços de sangue ou de afinidade.” (ROQUE, 2004, p.17). Assim, “Ao conceituar a “família”, 

destaque-se a diversificação. Em sentido genérico e biológico, considera-se família o conjunto 

de pessoas que descendem de tronco de ancestral comum.” (PEREIRA, 2011, p. 25). Já para 

Rodrigo da Cunha (1997, p. 140) família conceitua-se como “... uma estruturação psíquica em 

que cada membro ocupa um lugar.”.  

O conceito de família sofreu transformações ao longo dos séculos. Derivada da 

palavra famel que significa grupos de servos ou escravos:  

Famulus queria dizer escravo e família era o conjunto de escravos pertencentes a um 
mesmo homem. [...] a expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo 
organismo social cujo chefe tinha sob suas ordens a mulher, os filhos e certo número 
de escravos, submetidos ao poder paterno romano, com direito de vida e morte sobre 
todos eles. (LÔBO, 2011, p. 23). 
 

Como se observa pelo conceito acima, no direito romano, a família tinha caráter 

patriarcal, no qual o pai, o paterfamilias, era considerado o chefe da família e detinha o pátrio 

poder sob os outros membros. Destarte, “É na origem e evolução histórica da família 

patriarcal e no predomínio da concepção do homem livre proprietário que foram assentadas as 

bases da legislação sobre a família, inclusive no Brasil.” (LÔBO, 2011, p. 23). Este modelo 

patriarcal: 

[...] se instalou na Colônia e atravessou tempos e fatos até chegar aos valores que 
inspiraram o Código Civil. 
Decorre daí que a organização da família do Brasil colonial era predominantemente 
matrimonializada, nos moldes europeus-cristãos, ainda que frequente a existência de 
relações familiais sem casamento. (FACHIN, 2001, p.63).   

 

Tal modelo patriarcal de família durante muito tempo vigorou no sistema 

brasileiro, uma vez que o direito brasileiro foi bastante influenciado pelo direito romano.  
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Impende salientar que na família romana prevalecia a discriminação entre os 

filhos com base em seu nascimento na constância ou não do casamento.  

O Código Civil de 1916, influenciado pelo contexto histórico da sociedade 

brasileira da época, previa a diferenciação entre filhos. De modo que os filhos eram 

subdivididos entre filhos legítimos e ilegítimos. 

Eram considerados filhos legítimos aqueles que eram concebidos na constância do 

matrimônio, ou seja, era filho legítimo aquele concebido na constância de casamento legítimo 

e ilegítimo aquele filho cujo pais não eram casados entre si quando da concepção.  

Desde a instituição do casamento tendo por modelo a família romana, era a partir 

dela que os direitos sucessórios e alimentares eram definidos. Os filhos ilegítimos não 

gozavam do mesmo direito que os filhos legítimos. 

Neste sentido observa Rodrigo da Cunha Pereira (1997, p. 18) que “É interessante 

observar que o estudo da família, em Direito, esteve sempre estritamente ligado ao casamento, 

que a tornava legítima ou ilegítima...”.    

Assim, antes do advento da Constituição Federal de 1988, os filhos eram 

diferenciados de acordo com a concepção na constância ou não do casamento. Conforme o 

modelo da família romana, o Código Civil de 1916 enaltecia a instituição do casamento. De 

modo que, só eram considerados legítimos os filhos nascidos na constância do matrimônio. 

Contudo, essa diferenciação não perdurou com a nova Constituição. 

Os chamados filhos ilegítimos eram subdivididos em: espúrios e naturais. O 

natural é aquele fruto da união de pessoas não casadas legitimamente, mas que não tinham 

impedimentos para casar-se. O espúrio era oriundo de união de pessoas que por algum motivo 

estavam impedidas de se casar.  Os filhos espúrios poderiam ainda ser: incestuosos ou 

adulterinos. Incestuoso é aquele nascido de pessoas impedidas de se casar devido a 

apresentarem parentesco entre si. E Adulterino é aquele no qual um dos pais é casado, 

contudo não com aquele com quem teve o filho, ou seja, de um homem casado com uma 

mulher que não é a sua esposa, ou de uma mulher casado com um homem diferente de seu 

marido. É chamado de filho de adultério.  

De modo que, os filhos havidos fora do casamento eram considerados ilegítimos, 

não compartilhando dos mesmos direitos que aqueles concebidos na constância do casamento. 

A definição de família antes intimamente ligada à instituição do casamento a fim 

de proteger o patrimônio e a perpetuação deste passou por modificação com as mudanças nas 

relações sociais. Aqui destaca-se a perda da exclusividade do pátrio poder pela figura paterna 

que passou a compartilhar responsabilidades com a materna, uma vez que a família do século 
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XX foi marcada pela inserção da mulher no mercado de trabalho, intensificada pelo 

movimento feminista da década de sessenta e pelo aumento da industrialização e da 

urbanização (FACHIN, 2001, p.54).  

Deste modo, o modelo predominante de família patriarcal deixou de prevalecer e 

as diversas modalidades de família, como monoparental, natural, ampliada e substituta 

passaram a coexistir.  A própria Constituição da República de 1988 traduz os contornos da 

família atual “[...] que não é mais singular, mas cada vez mais plural.” (PEREIRA, 1997, p. 

22). 

A dinâmica da sociedade moderna faz com que o conceito de família esteja em 

constante transformação, tendo em vista que com as novas conjunturas da família e os 

avanços tecnológicos é possível constatar famílias formadas por pais separados sem filhos, 

com filhos de outro casamento, por adoção, famílias monoparentais. 

Pode-se observar esta evolução através do conceito de família presente na 

legislação brasileira no art. 5, II, da lei 11.340/2006: “II - no âmbito da família, compreendida 

como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;”. Bem como aquele trazido pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – ONU/1989 (Decreto nº 99.710/1990) 

a família como “‘núcleo fundamental da sociedade e meio natural para o crescimento e bem-

estar de todos os seus membros e, em particular, as crianças’, predomina, hoje, o seu conceito 

como unidade social.” (PEREIRA, 2011, p.33). 

Assim, ampliou-se o conceito de família com a inserção do princípio de igualdade 

entre os filhos, baseado na dignidade da pessoa humana, fundamentado no afeto e na 

convivência familiar.  Conforme Cristiano Chaves Farias (2007, p. 13) "a entidade familiar 

deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, essencialmente, por laços de 

afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar à luz do texto constitucional". Assim, a 

família deve ser descrita como LAR: lugar de respeito e afeto. (FARIAS, 2007, p. 13). 

Com efeito, a sociedade contemporânea entende que a família tem outra função a 

“[...] de transmissão de cultura e formação da pessoa humana digna.”(FARIAS; 

ROSENVALD, 2010, p. 42). 

Ressalta-se, então, que:  

O primeiro grande marco – e que introduziu profunda revolução no direito das 
famílias – foi ter deixado a família de se identificar pelo casamento. No momento 
em que se admitiu, como entidades familiares, estruturas 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 de 
familiares. Refletiu-se também nas relações de filiação. O prestigio que se 
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emprestou à afetividade, para definir família, passou a ser também o elemento 
identificador dos elos de filiação.  (DIAS, 2011, p. 364)  

 

Vejamos, então, um breve estudo da evolução legislativa brasileira, através da 

análise do Código Civil de 1916, a Constituição da República de 1988 e o Código Civil de 

2002: 

2.1 O conceito de família no Código Civil de 1916 

 
O Código Civil de 1916 trazia a definição de parentesco no art. 330 – “São 

parentes, em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras na relação de 

ascendentes e descendentes.”.  Contudo, o Código Civil de 1916 não estabelecia a definição 

de filho (VENCELAU, 2004, p.13). Sendo, considerado filho o parente em primeiro grau em 

linha reta. 

Ademais, “O código civil anterior, que datava de 1916, regulava a família do 

início do século passado, constituída unicamente pelo matrimônio.” (DIAS, 2011, p. 30). 

Trazendo em seu art. 332 a diferenciação entre parentesco legítimo e ilegítimo. No qual: “O 

parentesco é legitimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não de casamento; natural, ou civil, 

conforme resultar de consangüinidade, ou adoção.” (BRASIL, 1916, on line).  

Assim, o conceito de família no Código Civil de 1916 estava intimamente ligado 

ao casamento. Desta forma, “O ordenamento jurídico brasileiro, como a maioria dos 

ordenamentos ocidentais, estruturou-se distinguindo o sistema de filiação em duas espécies: 

legitima e ilegítima.” (PEREIRA, 1997, p. 145).  Sendo assim, “Pode-se dizer que o Código 

Civil de 1916 reconhecia, enquanto família, somente as relações advindas do matrimônio.” 

(SILVA; THIBAU, 2013, p. 64).  

No Código Civil de 1916 vigorava o critério legal para fixação da relação paterno-

filial, o qual será abordado nas páginas seguintes. Destarte, era considerado como filho aquele 

que a lei assim o descrevia, mesmo que não correspondesse a verdade biológica.  

Então, o Código Civil de 1916 trazia a discriminação entre os filhos com base na 

concepção na constância ou não do casamento de seus pais, como forma de proteger o 

patrimônio familiar e a paz da família, uma vez que se presumia como filhos legítimos do 

marido aqueles que sua mulher carregava no ventre na legitimidade do casamento. “Assim, o 

Código Civil de 1916 refletia uma covarde e discriminatória classificação dos filhos, sempre 

em função do vínculo existente entre os pais.” (VENCELAU, 2004, p.12). Apenas com o 

advento da Constituição de 1988, é que a discriminação entre os filhos nascidos ou não na 

constância do casamento foi superada.  
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Outrossim, “No que se refere à filiação, a assimetria do tratamento legal aos 

filhos, em razão da origem e do pesado discrime causado pelo princípio da legitimidade, não 

era inspirada na proteção da família, mas na proteção do patrimônio familiar.” (LÔBO, 2011, 

p. 24). 

Para o Código Civil de 1916, o importante era a legitimidade verificada pelo 

matrimônio dos pais; de modo que “Filho, para a letra do Código Civil de 1916, era aquele 

legítimo, havido no casamento ou legitimado por ele.” (VENCELAU, 2004, p.15). O filho 

considerado legítimo gozava de plenos poderes, de modo que a: “[...] família seria sinônimo 

de união matrimonial. As situações existenciais estabelecidas entre homem e mulher, entre pai 

e filho, que não estivessem alicerçadas no casamento não alcançavam proteção plena, isto 

quando tinham alguma tutela.” (VENCELAU, 2004, p.11). 

Ainda para o Código Civil de 1916, “[...] a legitimidade da filiação é determinada 

pela legitimidade das relações do pae e da mãe ao tempo da concepção.” (PEREIRA, 2004, p. 

218). 

Deste modo, era considerado filho aquele que a lei assim estabelecia, 

independente da origem genética, uma vez que se presumia o estado de filho.  

 

2.2 A transformação do conceito de família na Constituição de 1988 

 
Com o advento do §6º do artigo 227 da Constituição da República de 1988, o 

conceito de família deixou de observar somente a origem natural e a considerar outras 

origens. Vedada, então, qualquer tipo de discriminação entre os filhos, estabelecendo uma 

filiação una e igualitária, independente de sua origem seja ela natural ou civil. 

Neste sentido: “A introdução do art. 226 e, em especial, do § 6º do art. 227 à Lei 

Maior, estendeu o conceito de família, reconhecendo e conferindo tutela legal às famílias 

constituídas pelo casamento, às advindas da união estável e ainda às monoparentais.” (SILVA; 

THIBAU, 2013, p. 58).  

A Constituição garantiu especial proteção à família e reconheceu que esta não é 

formada somente pelo matrimônio (PEREIRA, 1997, p.36). 

Desse modo “No Brasil, a filiação é o conceito único, não se admitindo 

adjetivações ou discriminações. Desde a Constituição de 1988 não há mais filiação legítima, 

filiação ilegítima, filiação natural, filiação adotiva, ou filiação adulterina.” (LÔBO, 2011, 

p.216). 
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A Constituição adotou o princípio da igualdade entre os filhos e o princípio da 

convivência familiar ao nos oferecer “[...] os seguintes valores: família como instrumento no 

desenvolvimento da dignidade dos seus membros e desvinculada da idéia de matrimônio;” 

(VENCELAU, 2004, p.45).  

A mera referência à origem consanguínea ao se construir o conceito de filiação já 

implica em uma diferenciação entre os filhos, o que é absolutamente vedado pela Constituição 

Federal. (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 543). 

Inovou a Constituição da República de 1988 na qual se estabeleceu a instituição 

da família como a base da sociedade e instituiu a igualdade entre os filhos independente de 

sua origem seja natural, seja civil, ou seja, independente da existência de laços sanguíneos. 

Tendo desaparecido a classificação de filhos, que estabelecia uma divisão como se fossem 

filhos de primeira e segunda classe. Os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer designação 

discriminatória relativa à filiação (ROQUE, 2004, p. 139). 

 Para a Carta Magna, não há um vínculo que se sobreponha a outro, nem o 

consanguíneo, nem o afetivo, sendo filho tão somente filho, não importando a que forma de 

família pertença (VENCELAU, 2004, p.45).   

Em virtude do princípio da igualdade entre filhos biológicos e não biológicos o 

fundamento da filiação biológica sofreu considerável abalo, assim como a concepção de 

família a partir de um único pai ou mãe e seus filhos foi elevada à mesma dignidade da 

família matrimonial.  De modo que, tanto a concepção plural de família quanto a da filiação 

possuem fundamentação na afetividade (LÔBO, 2011, p.32).    

Destaca-se que:  

Nos dias de hoje, o que identifica a família não é nem a celebração do casamento 
nem a diferença de sexo do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento 
distintivo da família, que coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um 
vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos 
comuns, gerando comprometimento mútuo. (DIAS, 2011, p. 42). 
             

Com efeito, a família perdeu o caráter patrimonial e matrimonial, passando 

apresentar caráter de unidade socioafetiva, senão vejamos: 

Outrossim, deixando a família de ser compreendida como núcleo econômico e 
reprodutivo(entidade de produção), avança-se para uma compreensão socioafetiva 
(como expressão de uma unidade de afeto e entre-ajuda), e surgem, naturalmente, 
novas representações sociais, novos arranjos familiares. Abandona-se o casamento 
como ponto referencial necessário, para buscar a proteção e desenvolvimento da 
personalidade do homem. É a busca da dignidade humana, sobrepujando valores 
meramente patrimoniais. (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 6-7)  
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2.3 A família no Código Civil de 2002 

 

O Código Civil de 2002, apesar de seguir as premissas da Constituição Federal em 

não discriminar os filhos em relação ao seu nascimento na constância ou não do matrimônio, 

“Equivocou-se [...], no que concerne à filiação, ao reporta-se sempre ao casamento, sem 

mencionar situações oriundas das relações de fato reconhecidas como União Estável, hoje 

entidade familiar protegida pelo Estado.” (PEREIRA, 2011, p. 323). 

Em seu artigo 1.596, o Código Civil de 2002, reproduz norma constitucional de 

que os filhos de origem biológica e não biológica gozam dos mesmos direitos e qualificações, 

proibida qualquer tipo de discriminação sendo uma das mais importantes modificações do 

Direito de Família depois de 1988 (LÔBO, 2011, p. 217). 

Contudo, o Código Civil de 2002, reproduziu o artigo do código anterior que 

estabelecia filiação como a relação jurídica estabelecida entre pais e filho na qual se presume 

como filho concebido na constância do casamento nascidos 180 dias, pelo menos, depois de 

estabelecida a convivência conjugal.   

Impende salientar que existem três espécies de filiação no direito brasileiro: a 

filiação jurídica, a filiação biológica e a filiação socioafetiva. Veremos mais detalhadamente 

cada uma no tópico seguinte. A filiação jurídica é aquela prevista no art. 1597 do Código 

Civil, no qual se presume filho aquele havido na constância do casamento, presunção pater is 

est. A filiação biológica é resultado da consanguinidade, observada a formação de laços 

consanguíneos. 

Já filiação socioafetiva não foi definida na legislação de 2002, nem teve 

delimitado seus critérios para reconhecimento, tendo sido tratada, apenas, brevemente, 

quando o artigo 1.593, do Código Civil de 2002, prevê que o parentesco é natural ou civil, 

conforme resulte de consanguinidade ou outra origem, admitindo-se a possibilidade de 

reconhecimento da filiação socioafetiva, sendo necessário que a doutrina e a jurisprudência 

procurem preencher as lacunas. 

Insta salientar que, dentre as relações de parentesco, a relação paterno-filial se 

destaca dada a sua relevância. Nas palavras de Caio Mário (2011, p. 323):  

Das relações de parentesco, a mais importante e a que se estabelece entre pais e 
filhos. O código civil de 2002 manteve a prioridade para a família que se constitui 
pelo casamento e vive em função dos filhos. Outras relações há, e ponderáveis. Mas, 
no centro do Direito de Família, como razão primária de toda a disciplina, ergue-se, 
sobranceiramente, a ideia básica da filiação. Nos estudos que envolvem a 
convivência familiar sobrepõe-se binômio filiação-paternidade ou filiação-
maternidade.  
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Registre-se que o conceito do critério legal, a partir da presunção de paternidade 

foi estendido a união estável, após o reconhecimento desta no mesmo patamar que a 

instituição do casamento. No mais, com a evolução cientifica e a certeza quase que absoluta 

trazida pelo exame de DNA, o critério jurídico para estabelecimento de filiação perdeu força e 

o critério biológico passou a prevalecer no direito brasileiro. 

Cumpre observar que, durante muito tempo, a ideia do reconhecimento da 

paternidade estava ligada às consequências patrimoniais e o provimento de alimentos, 

contudo, essa ideia foi superada, uma vez que se consolidou o entendimento que a função 

paterna vai muito além de prover alimentos e gerar direitos sucessórios. Os deveres para com 

o desenvolvimento psicossocial para com a criança, a prevalência do princípio da afetividade 

e as responsabilidades de educação, convivência familiar. 

Esse fenômeno no qual o critério biológico deixou de prevalecer sob o critério 

afetivo, pode ser chamado de dessacralização do exame de DNA (FARIAS; ROSENVALD, 

2010, p. 547). 

Desde modo, a nova ordem jurídica não mais se baseia no critério jurídico, por 

meio da presunção relativa do filho nascido durante o casamento, presente no inciso I do 

artigo 1.597 do código civil. Nem no critério biológico, por meio da verificação de laços 

consanguíneos. E sim, na convivência. No critério afetivo, nos laços de carinho, afeto e amor 

construídos com o tempo e a convivência familiar.   

Eduardo Leite (2011, p. 121) entende diferente ao afirmar que o novo Código 

Civil assume, de forma inédita, o dado biológico, mais precisamente o dos efeitos da 

reprodução em matéria de filiação.  

Conclui-se que a legislação não parece evoluir na mesma velocidade que as 

mudanças nas conjunturas sociais, cabendo, então, aos operadores do direito interpretá-la a 

fim de adaptá-la à realidade da sociedade.   

 

3. FILIAÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E SEUS CRITÉRIOS DE 

RECONHECIMENTO 

 

Dentro da família é possível verificar, a relação jurídica existente entre um filho e 

o pai ou um filho e uma mãe. Esta relação é conhecida como filiação. “Filiação procede do 

latim filiatio, que significa procedência, laço de parentesco dos filhos com os pais, 

dependência, enlace.” (LÔBO, 2011, p.216). 
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Como a legislação brasileira não apresenta um conceito de filiação, coube a 

doutrina apresentá-lo. Para Paulo Luiz Netto Lôbo (2004, p. 48), a filiação “é a relação de 

parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais é considerada filha da outra 

(pai ou mãe)”. Essa mesma ideia se percebe nas palavras de Silvio Rodrigues (2002, p. 321), 

“filiação é a relação de parentesco, em primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa 

àquelas que a geraram, ou a receberam como se as tivesse gerado”. Frise-se que pais não são, 

somente, aqueles que geraram o filho, mas aqueles que o desejaram e o receberam como 

membro de sua família. Já para Maria Helena Diniz (2002, p. 378): “filiação é o vínculo 

existente entre pais e filhos; vem a ser a relação de parentesco consanguíneo em linha reta de 

primeiro grau entre uma pessoa e aqueles que lhe deram a vida”. Ou ainda, como condição 

inerente ao ser humano na qual “A filiação é o parentesco entre o ascendente e seu 

descendente direto, ou seja, entre pai e filho. É relação obrigatória e inexorável: ninguém 

deixa de ter pai ou mãe. É a propensão natural de todo ser humano.” (ROQUE, 2004, P. 139).       

Paulo Lôbo complementa o conceito de filiação ao destacar aquela firmada 

através dos laços socioafetivos, para ele: “Filiação é 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.” (LÔBO, 2011, p. 216).  

Observa-se:  

Com isso, o termo filiação apresenta um sentido plural, rico em variações e nuances, 
caracterizado por um verdadeiro mosaico de possibilidades, que vão desde a origem 
genética até a convivência cotidiana, digna do estabelecimento de uma relação firme 
e inabalável. São os múltiplos e variados meios de estabelecer a relação paterno-
filial. (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 563) 

 

Como visto, o período no qual o Código Civil de 1916 foi elaborado predominava 

na sociedade brasileira a família rural, na qual o pai exercia o pátrio poder sob os filhos. O 

uso do nome do pai estava ligado à perpetuação da família e do patrimônio. A presunção legal 

dava proteção aos filhos nascidos na constância do casamento, entendendo-os como legítimos 

e dignos da total proteção. A família, então, estava intimamente conectada a instituição do 

casamento. Corroborando com o acima exposto: 

Sem dúvida, a disciplina anteriormente dedicada aos filhos – fundada na existência 
de relação matrimonial preexistente entre os seus pais – estava conectada em uma 
lógica patrimonialista, evidenciando que a maior preocupação do ordenamento era 
não prejudicar a transmissão de patrimônio que se organizava através do casamento. 
Os bens deveriam estar concentrados na esfera da família (entenda-se matrimônio) e 
dali seguiriam pela transmissão sucessória para as pessoas que, por meio da 
consangüinidade, dariam continuidade àquele núcleo familiar. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2010, p. 546).  
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Contudo, com a evolução legislativa e o advento da Constituição de 1988, a qual 

estabeleceu os princípios da igualdade entre os filhos, da solidariedade, da dignidade e da 

liberdade, acarretou na funcionalização da filiação à realização plena dos membros da 

entidade familiar, bem como na despatrimonialização da família (FARIAS; ROSENVALD, 

2010, p. 546).   

Cumpre examinar o recurso especial Nº 878.941 de relatoria de Ministra Nancy 

Andrighi, no qual a relatora resume a evolução do conceito de filiação: 

Posta nesses termos a lide e para que se possa solucioná-la adequadamente, merece 
ser colocada em perspectiva a evolução do conceito jurídico de filiação. O CC/1916 
tomava como legítimos os filhos havidos na constância do casamento e nem mesmo 
o adultério confesso da mulher poderia alterar tal presunção (pater is est). 
Decorrendo do conceito de família, a extensão da filiação aos filhos adulterinos era 
vedada (art. 358, CC/1916). No mesmo sentido, restringiam-se as hipóteses em que 
a presunção de legitimidade podia ser questionada pelo pai, que haveria de 
demonstrar impossibilidade de coabitar ou separação legal, conforme art. 340, 
CC/1916. 
A jurisprudência, a evolução legislativa e, sem sombra de dúvidas, o 
desenvolvimento tecnológico jogaram novas luzes sobre a questão. Aplacou-se o 
rigor de tais regras para permitir um maior questionamento acerca da filiação. 
Foram, então, ampliados os prazos prescricionais para a negação de paternidade 
(Súmula 149, STF) e investigação e, nessa esteira, foi alargada a legitimidade ativa 
para que outros familiares interessados pudessem negar o vínculo de filiação. 
Permitiu-se, de igual maneira, o amplo reconhecimento dos filhos ilegítimos. 
Essa evolução foi marcada pela relativização da verdade jurídica sobre a filiação em 
prol da verdade biológica. A constatação sanguínea da paternidade ganhou destaque 
em um campo em que são comuns as disputas iniciadas por pais que buscam negar a 
paternidade de filhos havidos na constância do casamento e por filhos que, 
concebidos fora do casamento, buscam satisfazer seus mais íntimos anseios de 
identificação pessoal, bem como suas necessidades de amparo patrimonial. 
(BRASIL, 2007-b, p. 5-6) 

 

Ocorre que, com a constante evolução do Direito, é a verdade biológica que passa 

a ser relativizada e busca, então, torna-se pelo reconhecimento dos laços afetivos, a realização 

plena e a proteção da primazia dos interesses da criança e do adolescente.    

Cumpre observar ainda os três critérios para a verificação da filiação: o critério 

jurídico, o biológico e o socioafetivo. 

3.1 Critério legal  

 

O direito a filiação estava intimamente ligado ao matrimônio por meio das 

presunções mater semper certa est e pater is est quem justae nuptiae demonstrant. Assim, 

após a celebração do casamento confirmada uma gravidez, os filhos havidos na constância do 
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matrimônio tinham estado de filiação garantido através da presunção legal, e com essa 

advinham os direitos patrimoniais.  

 A legitimidade do casamento dos pais garantia aos filhos uma série de direitos e 

prerrogativas que não eram concedidos àqueles a quem se condicionava o status de ilegítimo. 

Dada a relevância agregada à instituição matrimonial, tanto em seus aspectos sociais como em 

seus aspectos jurídicos. Sendo considerado como “[...] legítimo ou legal o parentesco que tem 

origem na lei, provém de um casamento legal, de justas núpcias. A filiação, por exemplo, é 

parentesco legítimo, se decorre de casamento legítimo.” (TABOSA, 2003, p. 174). 

Contudo, a critério jurídico foi reproduzido no atual Código Civil, constante no 

art. 1.597. A previsão do inciso I baseia-se no casamento e na fidelidade. A partir da premissa 

de que “Pater is est quaem justae nuptiae demonstrant” na qual o pai é o marido da mãe. De 

acordo com Paulo Lôbo (2011, p. 226) “[...] a presunção de concepção do filho aplica-se a 

qualquer entidade familiar”, incluindo as uniões estáveis.  

Convém notar que o critério biológico tinha pouca importância durante a 

prevalência do caráter patrimonialista do direito de família e antes da adoção do princípio de 

igualdade entre os filhos, período no qual predominou o critério legal para estabelecimento da 

filiação, haja vista que os filhos considerados ilegítimos – incestuosos ou adulterinos – 

mesmo compartilhando do vínculo biológico com seus pais, não gozavam de iguais direitos 

concedidos aos filhos legítimos. Destarte, o fator determinante para o estabelecimento da 

paternidade era a legitimidade do vínculo matrimonial com o objetivo de proteger a paz da 

entidade familiar e o patrimônio da família.   

De fato, se o filho que nascesse na constância do casamento de seus pais seria 

considerado legítimo, independente do critério biológico, é possível concluir que, na prática, 

os laços biológicos não eram considerados para o estabelecimento da filiação legítima, visto 

que se presumia o estado de filiação. Já, se os filhos fossem concebidos fora do matrimônio, 

eram considerados filhos adulterinos ou bastardos, mesmo compartilhando da mesma origem 

genética de seus pais. 

No entanto, com a evolução da ciência e a possibilidade de se atestar a 

paternidade biológica com uma certeza quase que absoluta por meio de exame de DNA, o 

critério legal deixou de prevalecer e abriu espaço para a chamada verdade biológica. 

Contudo, com a possibilidade de procedimentos de reprodução assistida, o Código 

Civil de 2002 acrescentou novas presunções – fecundação por inseminação artificial 

homóloga, a fecundação por inseminação artificial de embriões excedentários e a fecundação 

por inseminação artificial heteróloga (LÔBO, 2011, p. 221).  
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Ademais, para Paulo Lôbo (2004, p.52) por meio do critério legal, hoje, presume-

se que o pai seja o marido da mãe o qual age e se apresenta como pai, independente de ser ou 

não o genitor.  

Com isso,  

 [...] a presunção pater is est não deve ser banida do sistema jurídico, por outro, deve 
ser reformulada. Os fundamentos que a justificam já não são os mesmos. Não serve 
mais para a proteção dos filhos legítimos em detrimento do ilegítimos, desigualdade 
existente, sobretudo, para garantir a continuidade do patrimônio; nem mesmo para a 
garantia da paz familiar e mantença do matrimônio preferencialmente às pessoas 
componentes da entidade familiar. (VENCELAU, 2004, p.142)       

 

Diante das novas conjunturas, nas quais se entende que a paternidade não pode ser 

verificada somente pelo critério biológico, as presunções mater semper certa est e pater is est 

quem justae nuptiae demonstrant tornam-se relativas e conduzem os juristas a questionar 

quanto à validade de certos princípios tidos como adquiridos (LEITE, 2011, p.122), levando-

os a buscar a verdade afetiva com base no ato de vontade.   

 

3.2 Critério biológico 

 

Dentre as teorias para descrever vínculo jurídico da filiação: a filiação 

consanguínea é aquela que adota um critério biológico. 

Para a família patriarcal e matrimonial, a origem biológica era de suma 

importância a fim de cumprir com as funções tradicionais de perpetuação patrimonial e da 

carga genética, bem como para separação dos filhos legítimos dos ilegítimos. (LÔBO, 2011, 

P. 30). A verdade biológica também é conhecida como verdade real por consequência deste 

modelo patriarcal e matrimonial.     

Contudo, “A certeza absoluta da origem genética não é suficiente para 

fundamentar a filiação, uma vez que outros são os valores que passaram a dominar esse 

campo das relações humanas.” (LÔBO, 2011, p. 228). 

Com o avanço tecnológico e a quase certeza absoluta trazida pelo exame de DNA, 

é apenas lógico que o critério biológico substituísse o critério legal, uma vez que as pessoas 

passaram a acreditar na “verdade real” demonstrada pela ciência. 

Registre-se que, para Maria Berenice Dias (2011, p. 372), a verdade real é o fato 

de o filho gozar de posse de estado o que comprova o vínculo parental. 

Vale ressaltar que as técnicas de reprodução assistida fragilizaram o critério 

biológico, uma vez que tornaram possível, por exemplo, em caso de inseminação artificial 
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heteróloga no qual uma mulher cujo marido é estéril possa com o consentimento deste 

recorrer a um  banco de esperma e formar uma família, independente dos laços 

consanguíneos, na qual seu marido, será o pai da criança, apesar de não ser seu genitor.   

Com efeito, diante das técnicas de reprodução assistida, o critério biológico torna-

se, claramente, insuficiente, ou ao menos reducionista (LEITE, 2011, p.123). Uma vez que, 

“A paternidade [...] constitui mais uma função, ou mesmo uma metáfora, do que propriamente 

uma relação biológica.” (PEREIRA, 1997, p. 141).  

Cumpre observar que “A preocupação em descobrir a verdade biológica sempre 

foi de pais e filhos mas não é  - nem nunca foi – uma preocupação do Estado.” (DIAS, 2011, 

p. 386). 

Ressalta-se que a busca pelo conhecimento da verdade biológica é por vezes 

confundida com a busca da ascendência genética, fundamentada no princípio da dignidade da 

pessoa humana e direito da personalidade, no qual a pessoa tem o direito de conhecer suas 

origens genéticas.  

A jurisprudência atual entende que mesmo tendo sido reconhecida a filiação 

socioafetiva, a busca pelo reconhecimento da ancestralidade biológica faz parte do direito da 

personalidade sendo imprescritível. Há ainda quem entenda que somente na ausência de laços 

afetivos é que cabe a investigação da verdade biológica (DIAS, 2011, p. 387).   

   

3.3 Critério Socioafetivo 

 

A ideia da filiação socioafetiva está prevista no Código Civil de 2002 no art. 1.593 

quando se afirma que a relação de parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. Entende-se que a socioafetividade estaria regulada na 

afirmação: outra origem. Ademais, também está presente na Constituição da República de 

1988 “Ao igualar os filhos havidos ou não da relação de casamento no art. 226, § 6º, a Carta 

Magna privilegia o critério sanguíneo, mas também, os laços de afetivos, na medida que não 

permite discriminações.” (VENCELAU, 2004, p. 114). 

De modo que, a teoria de família socioafetiva foi consolidada na doutrina e 

jurisprudência brasileira uma vez declarada a convivência familiar e comunitária como direito 

fundamental (PEREIRA, 2011, p. 45), tendo em vista que “O moderno enfoque dado à família 

pelo direito volta-se muito mais à identificação do vínculo afetivo que enlaça seus 

integrantes.” (DIAS, 2011, p. 30). 
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A filiação socioafetiva é fundamentada a partir da convivência familiar e da 

demonstração de afeto. A doutrina e a jurisprudência tem se utilizado da verificação fática da 

posse de estado de filho para reconhecer a existência da filiação socioafetiva.  

De modo que, impende observar o que seria a posse de estado de filho, a qual será 

abordada no capítulo 2. Os doutrinadores, tais como Orlando Gomes (2001, p. 324) e Clóvis 

Beviláqua (1976, p. 76), observam três circunstâncias fáticas para estabelecer a posse de 

estado de filiação, respondendo os seguintes questionamentos:  

1. A criança utiliza o nome do pai/mãe como se fosse seu sobrenome?  

2. O suposto pai (ou a suposta mãe) trata a criança como se seu filho fosse? 

Dando-lhe: educação, carinho, amor, afeto, cuidado?  

3. A criança é vista perante a comunidade como filha daquele pai (ou daquela 

mãe)?     

Mesmo que uma dessas questões seja respondida negativamente isso não significa 

que a filiação não possa ser reconhecida, uma vez que as outras circunstâncias fáticas podem 

suprir essa ausência. Destarte, os tribunais brasileiros em sua maioria têm entendido que a 

ausência de registro de nascimento não desconfigura a filiação socioafetiva. 

Ademais, alguns pesquisadores questionam ainda quanto ao tempo de convivência 

para a formação do vínculo socioafetivo. Indagam se seria possível estabelecer um período de 

convivência contínua para fixação da filiação.  

Deve-se, ainda, distinguir a figura do pai da figura de genitor. Pai é aquele que 

cria e cuida, não necessariamente aquele que gera. Na opinião de Rodrigo da Cunha Pereira 

(1997, p. 146): “O elemento definidor e determinante da paternidade certamente não é o 

biológico, pois não é raro o genitor não assumir o filho. Por isso é que se diz que todo pai 

deve adotar o filho, pois só o será se assim o desejar, ou seja, se de fato o adotar.”.  

Com efeito, ainda que de modo geral os ordenamentos jurídicos ocidentais 

apontem a paternidade biológica como fonte de responsabilidade, a verdadeira paternidade só 

é possível através de um ato de vontade ou de um desejo, podendo ou não coincidir com o 

elemento biológico (PEREIRA, 1997, p. 134).     

Outrossim, o critério socioafetivo leva em consideração o princípio do melhor 

interesse da criança, cuja filiação deve ser atribuída a quem exerce a função de pai ou ocupa o 

lugar de mãe, independente de laços consanguíneos (SILVA; THIBAU, 2013, p. 67). 

Com a consolidação do conceito de filiação socioafetiva, os tribunais brasileiros 

têm indeferido o pleito de alteração de registro de nascimento, ante a demonstração da filiação 
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socioafetiva entre o investigante e o pai constante no registro, prevalecendo a teoria do afeto 

nas relações familiares. 

Desse modo, há quem entenda que uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, 

rompe-se os vínculos com o pai biológico que não é mais ungido a prestação alimentar e a 

transmissão de herança em relação ao filho biológico, tendo em vista que este estabeleceu 

vínculo socioafetivo com outrem, o pai socioafetivo (MALUF, 2013, p. 527). 

Cumpre destacar a visão de Paulo Lôbo (2011, p. 30-31) de que existem três 

verdades reais:  

 
a) verdade biológica com fins de parentesco, para determinar paternidade – e as 
relações de parentesco decorrentes  - quando esta não tiver sido constituída por outro 
modo e for inexistente no registro do nascimento, em virtude da incidência do 
princípio da paternidade responsável imputada a quem não a assumiu; b) verdade 
biológica sem fins de parentesco, quando já existir pai socioafetivo, para fins de 
identidade genética, com natureza de direitos da personalidade, fora do direito de 
família; c) verdade socioafetiva, quando já constituído o estado de filiação e 
parentalidade, em virtude de adoção, ou posse de estado de filiação, ou de 
inseminação artificial heteróloga.  

 

Do ponto de vista do direito brasileiro, a filiação se dividiria em biológica e não 

biológica, uma vez que se trataria de uma construção cultural, derivada da convivência 

familiar contínua e da afetividade, com isso, o direito considera a filiação como um fenômeno 

socioafetivo, inclusive de origem biológica (LÔBO, 2011, p.216). 

Insta salientar ainda que, conforme Belmiro Pedro Welter (2005, online), o estado 

afetivo de filho, cujo vínculo entre pais e filho, com o advento da Constituição da República 

de 1988, não é de posse e domínio, mas sim de amor, de ternura, na busca da felicidade 

mútua, em cuja convivência não há mais nenhuma hierarquia.  

Para Maria Berenice Dias (2009, on line), a paternidade não pode ser buscada nem 

no âmbito da verdade jurídica, nem no da realidade biológica, sendo o critério essencial a 

filiação social cujo elemento estruturante é o elo da afetividade, ou seja, “Mais uma vez 

venceu o afeto, ou seja, a identificação do elo de afetividade, a posse de estado de filho é que 

veio indicar quem é o pai, quem é a mãe. Não mais prevalece a verdade biológica, mas a 

verdade social, psíquica.”  

Ademais, na opinião de Paulo Lôbo (2011, p. 219) “a origem genética apenas 

pode prevalecer quando não se tenha constituído alguma das modalidades de filiação 

socioafetiva (adoção, posse de estado de filiação e concepção por inseminação artificial 

heteróloga)”. 

Ainda na opinião de Paulo Lôbo (2011, p. 246):  
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A Constituição rompeu com os fundamentos da filiação na origem biológica e na 
legitimidade, quando igualou os filhos de qualquer origem, inclusive os gerados por 
outros pais. Do mesmo modo, o Código Civil de 2002 girou completamente da 
legitimidade e de sua presunção, em torno da qual a legislação anterior estabeleceu 
os requisitos da filiação, para a paternidade de qualquer origem, não erradicando 
mais e exclusivamente a origem genética. Portanto, a origem genética, por si só, não 
é suficiente para atribuir ou negar a paternidade, por força da interpretação 
sistemática do Código Civil e de sua conformidade com a Constituição.  

 

Com efeito, a Constituição da República de 1988 rompeu com a prevalência dos 

critérios legal e biológico e o caráter patrimonial da família brasileira. Ao instituir os 

princípios da igualdade entre os filhos, da solidariedade e da convivência familiar, além de 

inserir o entendimento da paternidade responsável e implica efeitos jurídicos a afetividade.  

Conclui-se que o critério da origem genética não mais satisfaz os anseios da 

família a fim de fundamentar a relação paterno-filial.  
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4. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 

Primeiramente, é necessário realizar um breve estudo do conceito de filiação a fim 

de melhor compreensão do tema.  

4.1.1 Conceito  

 

É o “o liame jurídico existente entre eles [uma pessoa a seus pais] que se 

fundamenta não exclusivamente na relação biológica, legal ou decorrente da adoção, mas, 

fundamentalmente, na afetividade...” (NICOLAU JUNIOR, 2004, p. 171-172). Assenta-se a 

filiação socioafetiva no reconhecimento da posse de estado de filho, fundamentado nos laços 

afetivos (DIAS, 2011, p. 372). É esta filiação fundamentada nos vínculos afetivos existentes 

entre seus membros, moldada pela convivência, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho que 

passaremos a estudar agora.  

A filiação socioafetiva é vista por Paulo Lôbo como o gênero cujas espécies são a 

filiação biológica e a não biológica em suas palavras: “[...] toda paternidade é 

necessariamente socioafetiva, podendo ter origem biológica ou não; em outras palavras, a 

paternidade socioafetiva é gênero do qual são espécies a paternidade biológica e a não-

biológica” (LÔBO, 2011, p.30), uma vez que para este autor a filiação é fato cultural e social 

não podendo ser transformada em determinismo biológico (LÔBO, 2011, p.30). 

A socioafetividade é desenvolvida a partir do convívio, formada por carinho e 

educação. É responsabilidade dos pais a formação do filho e colaboração em seu 

desenvolvimento psicossocial. Destarte, seria construída pelos valores ensinados.  

Para Eduardo Leite (2011, p. 113), a Constituição da República de 1988 

aproximou-se da verdade socioafetiva ao inserir em seu texto o conceito de paternidade 

responsável no parágrafo 7º do artigo 226, pondo um ponto final na supremacia da 

paternidade biológica.    

 Para Rodrigo da Cunha Pereira, cada membro da família ocupa um lugar ou uma 

função a fim de permitir o desenvolvimento pessoal e social de seus membros. Deste modo, 

“...o pai é muito mais importante como função do que propriamente como genitor.” 

(PEREIRA, 1997, p. 132). Ademais, este autor entende que “a verdadeira paternidade só se 

torna possível a partir de um ato de vontade ou de desejo.” (1997, p. 134). 
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Com isso, a filiação seria construída a partir de um “... ato de vontade, cimentada, 

cotidianamente, no tratamento e na publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a 

verdade biológica e as presunções jurídicas.” (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 590). 

É o afeto construído através do cotidiano que estabelece o vínculo entre os 

componentes do grupo formando a entidade familiar. E os pais seriam aqueles que optaram 

por criar os filhos, dar-lhes amor, carinho, atenção, cuidado, educá-los, protegê-los.  

Com a evolução do conceito de família, os critérios de reconhecimento da filiação 

através da presunção legal e do vínculo biológico foram modificados, observando-se as 

peculiaridades do caso concreto, adotando-se a afetividade construída por meio da 

convivência familiar a qual prevalece como meio de reconhecer a formação da relação 

jurídica entre pais e filhos. Deste modo, o afeto ganhou relevância jurídica.  

Conforme exposto anteriormente, a filiação socioafetiva é tratada no art. 1593 do 

Código Civil de 2002 quando da expressão “outra origem”. 

Ademais, também, cabe salientar que as hipóteses previstas nos incisos do art. 

1597, também se aproximam mais da filiação voluntária, fundada no afeto do que no mero 

critério biológico (LEITE, 2011, p. 123).   

 Contudo, a verdade biológica, com base na origem genética, não é suficiente para 

fundamentar a filiação, uma vez que não consegue justificar a relação derivada da adoção ou 

consolidada pela convivência familiar na posse de estado de filho (LÔBO, 2011, p. 30).  De 

fato, a “[...] ‘posse de estado’ é um elemento essencial para determinação da paternidade, uma 

vez que o verdadeiro pai é aquele que cria, como se diz popularmente.” (PEREIRA, 1997, p. 

151). 

Com efeito, a família antes entendida como meio de transmissão de propriedade 

através da manutenção da hegemonia da consanguinidade, passou a ter nova função: a busca 

da felicidade e o desenvolvimento pessoal e social de seus membros. Com isso, cada membro 

passou a assumir uma função, um lugar na família para que o objetivo da entidade fosse 

alcançado. 

Vale ratificar que “O pai afetivo é aquele que ocupa, na vida do filho, o lugar de 

pai (a função de pai). É uma espécie de adoção de fato.” (FARIAS; ROSENVALD, 2011, p. 

590). 

A família, então, foi fundada no afeto existente entre seus membros. Os laços 

afetivos são consolidados na convivência diária, não sendo, portanto, fruto da origem 

biológica. Podendo os membros da família compartilhar ou não da mesma carga genética. 
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A relação paterno-filial passou a ser reconhecida quando possível perceber o 

respeito recíproco existente entre pai/mãe e filho, os quais devem tratar-se como tal, 

fornecendo abrigo, cuidado, amor, proteção, educação, carinho. 

A convivência familiar deve ser contínua a fim de ser reconhecida a formação dos 

laços afetivos, haja vista que o estado de filiação é resultado da convivência familiar 

duradoura (LÔBO, 2006, p. 17). Contudo, situações adversas que impeçam a continuidade da 

convivência não desconstituem as relações de afeto, por isso, devem-se considerar as 

peculiaridades de cada caso concreto. 

Para Eduardo Leite (2011, p.114) a filiação reconhecida a partir da ação de 

investigação de paternidade por meio da feitura de um exame de DNA ou mesmo por meio da 

presunção de veracidade por recusa ao exame, analisando os indícios de prova trazidos ao 

processo, não atende ao novo conceito de filiação, uma vez que essa paternidade imposta por 

meio de sentença judicial, não pode forçar o amor, a vontade de ser pai. Desde modo, restaria 

a criança uma paternidade limitada. Afinal, pode-se forçar a concessão de alimentos e os 

efeitos patrimoniais. Mas não o amor, o cuidado, o carinho, o afeto. 

Ora, a “Paternidade é muito mais que prover alimentos ou causa de partilha de 

bens hereditários; envolve a constituição de valores e da singularidade da pessoa e de sua 

dignidade humana, adquiridos principalmente na convivência familiar durante a infância e a 

adolescência.” (LÔBO, 2006, p. 16). 

Observa-se que com o advento da paternidade responsável pela Constituição de 

1988, estende ao pai o dever do cuidado, contudo, como se poderia forçar alguém a amar a 

outrem? 

A filiação construída por meio da convivência e estabelecida pela vontade de ser 

pai. É uma escolha feita por aquele que cria. A paternidade nasce da vontade de ser pai e deve 

ser amparada juridicamente.  

 Deste modo, “O critério socioafetivo dimana de uma situação fática, que nasce da 

educação, amparo, proteção, afetividade, aplicados na criação de uma pessoa e por quem não 

é pai ou mãe biológica” (NADER, 2006, p. 329). 

Convém notar que a condição de pai imposta pelos laços biológicos, muitas vezes, 

nem ao menos é desejada pelo genitor, não se compatibiliza, com o novo conceito de filiação 

fundado nos laços afetivos. 

À família é garantida a proteção do Estado que deve prezar pelo melhor interesse 

da criança. Os deveres da família trazidos no art. 227 da Constituição Federal são aqueles que 

devem ser assumidos pelo pai a fim de satisfazer a paternidade responsável. Destarte, pai seria 
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aquele que assegura ao filho os direitos previstos na Constituição Federal: à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, ao respeito, à dignidade, à cultura, à profissionalização, à 

convivência familiar e ao afeto.  

4.1.2 Estado de filiação  

 

Impende salientar a importância do conceito de estado de filiação para o 

reconhecimento da filiação socioafetiva. 

Deste modo, o “estado de filiação, compreendido como o que se estabelece entre o 

filho e quem assume os deveres de paternidade, correspondentes aos direitos mencionados no 

art. 227 da Constituição. O estado de filiação é a qualificação jurídica dessa relação de 

parentesco, abrangendo um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados.” 

(LÔBO, 2006, p. 16). 

Deste modo, o estado de filiação é resultado da convivência familiar, construído 

por meio dos laços de afeto. Para tal, observa-se a existência de respeito recíproco e 

tratamento de mão-dupla (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 590) pelos pais afetivos e os 

filhos, ou seja, os pais devem tratar a criança como filho, a criança tê-los como seus pais. 

Com efeito, “a filiação socioafetiva corresponde à verdade aparente e decorre do 

direito de filiação.” (DIAS, 2011, p. 372). 

Ademais, Paulo Lôbo (2004, p.53) diferencia o estado de filiação decorrente da 

estabilidade dos laços afetivos construídos no cotidiano da família do direito de conhecimento 

de sua origem genética.     

Destarte, mesmo que a pessoa tenha o estado de filho reconhecido pela existência 

de vínculos socioafetivos, isso não impede a pessoa de buscar conhecer sua origem genética, 

o qual é um direito inerente à personalidade, e, portanto, imprescritível. 

 

4.1.3 O afeto – como elemento jurídico  

 

Deve-se compreender o afeto como fato psicológico construído através da 

convivência familiar, a este fato foi atribuído valor jurídico, haja vista que o afeto foi 

considerado pelo Direito como elemento que caracteriza a relação jurídica do parentesco. A 

afetividade, então, aparece como elemento nuclear e definidor da união familiar (LÔBO, 

2011, p.20) e como “[...] elemento primordial ao pleno desenvolvimento da personalidade e, 

por conseqüência, da dignidade.” (NICOLAU JUNIOR, 2004, p.243). Com efeito, “O 
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prestigio que se emprestou à afetividade, para definir família, passou a ser também o elemento 

identificador dos elos de filiação.” (DIAS, 2011, p. 364).     

A Constituição da República de 1988 ao proibir o tratamento discriminatório dos 

filhos consolidou o afeto como elemento de maior importância quanto ao estabelecimento da 

paternidade (RODRIGUES, 2005, p. 153), bem como protegeu a família formada 

exclusivamente pelos laços afetivos, construídos no cuidado, no carinho, na proteção. 

Destarte, o princípio da afetividade desponta no Direito de Família constitucional 

ao igualar os filhos biológicos aos não-biológicos, respeitando à escolha afetiva e protegendo 

a qualidade de entidades familiares outras diversas, como a união estável e a família 

monoparental cujo vínculo fundante é o da afetividade. (VENCELAU, 2004, p.114). 

Como visto no capítulo anterior, a evolução histórica da função da família foi 

marcado pelo despatrimonialização da entidade familiar e a afetividade surgiu como novo 

fundamento das relações familiares. 

Cumpre-se destacar que a afetividade deve ser entendida como o “[...] liame 

específico que une duas pessoas em razão do parentesco ou de outra fonte constitutiva da 

relação de família” (LÔBO, 2006, p. 16). 

Para Paulo Lôbo (2006, p. 16), a afetividade do ponto de vista jurídico não se 

confunde com afeto, fato psicológico. Na opinião deste autor, o Direito transformou a 

afetividade em princípio jurídico com força normativa e impôs o dever e a obrigação para 

com os membros da família, mesmo que na realidade fática não haja o afeto como fato 

psicológico. O importante para o Direito não é o afeto como fato psíquico ou social, e sim as 

relações sociais de natureza afetiva que compõem condutas aptas de serem reguladas pelas 

normas jurídicas (LÔBO, 2011, p. 29).   

Ademais, assinale que as relações familiares são socioafetivas, visto que 

congregam o fato social (sócio) e a incidência do princípio normativo (afetividade) (LÔBO, 

2011, p. 29). 

O princípio da afetividade fundamenta-se nos princípios constitucionais da 

convivência familiar, igualdade entre os cônjuges e os filhos, dignidade da pessoa humana. 

Este princípio está implícito na Constituição Federal, sendo inerente a dignidade da pessoa 

humana. Assim, tem-se o afeto como um direito à integridade humana tridimensional. 

(WELTER, 2007, p.62). 

Maria Berenice Dias (2011, p. 387) escreve que o critério socioafetivo: “se 

sobrepõe a verdade presumida e também a verdade biológica, pois tem por base um valor 

maior: o vínculo de afetividade que a constituiu.”.  
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Destaca-se a afetividade, como elemento justificador da família (MARIN; 

LUNELLI, 2010, p. 184), a qual impõe deveres e obrigações, de modo que não é somente 

traduzida como “[...] o direito de amar, de ser feliz, mas também o dever de compreender e 

estar com o Outro...” (WELTER, 2007, p.64).    

Ressalta-se que “... a família atual está matrizada em que explica sua função atual: 

a afetividade. Assim, enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade e 

responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão de vida” 

(LÔBO, 2011, p.17). 

Belmiro Welter (2007, p.64) discorre quanto a diversidade humana a partir da 

visão tridimensional do homem, isto é, simultaneamente sob os pontos de vista genético, 

afetivo e ontológico, conclui o autor que faz-se necessário um diálogo permanente entre as 

três esferas para retirarmos do texto do direito de família a individualidade e os preconceitos.  

Sendo assim, conclui-se que o afeto, além de estar relacionado ao psicológico 

humano, apresenta valor jurídico ao fundamentar as relações das entidades familiares.  

 

4.1.4 Posse de estado de filho 

 

Representa a realidade fática da relação paterno-filial, em que uma pessoa detém o 

status de filho em relação a outrem, independente de corresponder esta realidade ao critério 

legal (LÔBO, 2011, p. 236) ou ao critério biológico, observa-se, no entanto, a existência de 

laços afetivos construídos no cotidiano diário, sendo a posse de estado de filho reconhecida 

através de critérios caracterizadores: nome, trato e fama.  

A posse de estado de filho não está prevista na legislação brasileira é um meio 

utilizado pela doutrina e pela jurisprudência para constatar a existência da socioafetividade. 

A jurisprudência ao observar as características da posse de estado de filho a fim de 

constatar a existência do vínculo socioafetivo, pode desconsiderar um ou outro carácter. 

Como exemplo, várias decisões têm entendido que a falta de registro de nascimento não 

impede o reconhecimento da socioafetividade, podendo este elemento da posse de estado de 

filho ser suprido pelas outras características.  

Quando se trata da posse de estado de filho é preciso lembrar do conceito de posse 

das coisas, a qual se traduz no comportamento da pessoa em relação a coisa, de modo 

análogo, na posse de estado de filho o suposto pai ou suposta mãe deteriam o equivalente a 
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situação do filho (PEREIRA, 2011, p. 371), isto é, no comportamento dos supostos pais em 

relação ao filho.  

É importante destacar a opinião de Belmiro Welter (2005, online) quanto ao uso 

da expressão posse de estado de filho:  

Discordo da doutrina e da jurisprudência que ainda tratam a relação paterno-filial 
como posse de estado de filho e, sobretudo, quando faz analogia entre a posse de 
estado de filho e a posse dos direitos reais, pelas seguin-tes razões: a primeira, não 
se trata de posse de estado de filho, mas, sim, de estado de filho afetivo, cujo vínculo 
entre pais e filho, com o advento da Constituição Federal de 1988, não é de posse e 
de domínio, e sim de amor, de ternura, de respeito, de solidariedade, na busca da 
felicidade mútua, em cuja convivência não há mais nenhu-ma hierarquia; a segunda, 
equiparar a posse dos direitos reais à de estado de filho, inclusive com os mesmos 
requisitos do artigo 550 do Código Civil (de 1916), é demonstrar o firme propósito 
de manter a antiga coisifica-ção do filho, a mesma estrutura familiar do medievo, da 
família patriarcal, principalmente da família romana, em que o pai detinha a posse e 
a propriedade do filho, da mulher e dos escravos, com poderes sobre eles de vida e 
de morte; a terceira, a família afetiva está inundada pelos mesmos propósitos da 
família biológica. É uma ima-gem bifronte, uma refletindo a outra, com comunhão 
plena de vida entre ambas as famílias, porque a família sociológica é constituída à 
imagem e semelhança da família genética, porquanto o que importa é a manutenção 
contínua dos vínculos do amor, carinho, desvelo, ternura, solidariedade, que 
sustentam, efetivamente, o grupo familiar.     

 

Cumpre destacar o conceito de posse de estado do filho, o qual se caracteriza, 

como concurso de circunstâncias indicadoras da relação de filiação (BEVILÁQUA, 1976, p. 

76). Nas palavras de Orlando  Gomes (2001, p. 324),  “a  posse  do  estado  de  filho  

constitui-se  por  um  conjunto  de circunstâncias capazes de exteriorizar a condição de filho 

legítimo do casal que o cria e educa”.  Ou ainda, “A posse de estado de filiação é uma 

situação de fato, uma indicação da relação de parentesco, uma presunção legal. Para 

constituir-se deve ser contínua e notória.” (LÔBO, 2011, p. 236). Em suma, a posse de estado 

de filho é o reconhecimento jurídico do afeto, com o objetivo de garantir o direito à 

felicidade. (DIAS, 2011, p. 71). A posse de estado se revela, faticamente, através de três 

elementos, em síntese: nome, trato e fama. (GOMES, 2001, p. 324). 

O nome pode ser resumido como o uso do sobrenome do pai ou da mãe 

socioafetiva. Contudo, “[...] o uso do patronímico da família do pai não é elemento essencial 

para a configuração da posse de estado.” (MOURA, 1987, p. 128), sendo possível o 

reconhecimento da posse de estado de filho sem o efetivo uso do nome do pai.  

O trato é o tratamento dado pelo suposto pai ou pela suposta mãe. É ser tratado e 

educado como filho. “[...] não deixa de ser relativo o comportamento, quer no tempo quer no 

que respeita às condições sociais.” (MOURA, 1987, p. 129). 

Moura (1987, p.130) exemplifica alguns comportamentos que podem caracterizar 

o trato entre o suposto pai ou suposta mãe e o filho: prover o pai a educação, 
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responsabilizando-se com as despesas necessárias e demonstrando interesse na orientação do 

filho; apresentá-lo como filho perante terceiros; auxiliar quanto às necessidades materiais e 

morais; utilização da palavra “filho” por parte dos pais e de pai ou mãe por parte do filho. 

“[...] enfim, a exteriorização do vínculo de modo reiterado e constante pelo voluntário 

comportamento, assim dos pais presuntivos, como do filho.” (MOURA, 1987, p. 130).  

Por fim, a reputação ou fama, a qual se revela pela notoriedade, ou seja, a 

demonstração social da paternidade.  Então, a fama é a exteriorização da relação paterno-filial 

entre o suposto pai e o suposto filho, é o modo como a sociedade enxerga o relacionamento de 

pai e filho, é a maneira como a criança é vista perante a sociedade. Sendo reconhecida a 

reputação de filho se a comunidade os considerar como pai e filho. 

Destaca-se que: 

a reputação pelo público teria de merecer a correcção adequada. Não deveria exigir-
se que as pessoas ligadas aos interessados supusessem que o perfilhado era 
descendente biológico do perfilhate. O público deveria sim reconhecer o vínculo 
afectivo assente sobre o compromisso familiar e social do perfilhante e sobre as 
manifestação esperadas e cumpridas de amor paternal, de tal modo que as pessoas 
sentissem a inutilidade e prejuízo que uma impugnação havia de suscitar; assim, é 
que a “reputação pelo público” serviria de aval da comunidade, de aceitação 
colectiva da tutela jurídica do vínculo constituído. (OLIVEIRA, 2003, p. 446)  

 

Enquanto no trato, observa-se como os pais socioafetivos apresentam a criança à 

sociedade, a fama observa como a sociedade os vê, representando o lado ostensivo e externo 

do estado (MOURA, 1987, p.130). Quando a reputação perante a comunidade é que existe 

uma relação paterno-filial reconhece-se a formação dos laços socioafetivos. 

Não é necessário que os três critérios estejam presentes ao mesmo tempo, de 

modo que a falta de um desses elementos pode ser superada pela presença dos outros, assim, 

mesmo com a ausência de registro, nome, é possível o reconhecimento da posse de estado de 

filho, e por consequência, o reconhecimento da paternidade socioafetiva.  

Neste sentido Aguiar Moura (1987, p.129): 

Esses dois elementos da trilogia tradicional, o trato e a fama, são os que fornecem a 
densidade suficiente para o reconhecimento da posse de estado. Parece evidente que 
não se possa estabelecer conceitos apriorísticos do trato e fama. É necessário estudar 
cada caso em particular. A determinação deles decorre das circunstancias que 
rodeiam as situações fáticas. Até mesmo a posição social e o grau de educação das 
pessoas envolvidas são fatores que se devem considerar para a configuração ou 
tipificação desses dois elementos essenciais. O trato e a fama não são fatos simples, 
mas conceitos jurídicos que se formam através da multiplicidade e da continuidade 
de atos.  
     

Enfim, a posse de estado de filho é a exteriorização da relação paterno-filial por 

meio de circunstâncias fáticas que demonstram a existência de vínculo socioafetivo.  
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Insta salientar que, em análise ao direito francês, Paulo Lôbo discorre quanto à 

falta de critérios para estabelecer a posse de estado de filho na legislação brasileira. Na 

França, os critérios estão mais delineados para reconhecimento do estado de filiação: 

Por seu turno, o Código Civil francês, art. 311-2, na atual redação, apresenta as 
seguintes espécies não-taxativas de presunção do estado de filiação, sendo 
desnecessária a reunião delas: quando o indivíduo porta o nome de seus pais; 
quando os pais o tratam como seu filho, e este àqueles como seus pais; quando os 
pais provêem sua educação e seu sustento; quando ele é assim reconhecido pela 
sociedade e pela família; quando a autoridade pública o considera como tal. (LÔBO, 
2006, p. 17).  

 

Como se depreende do exposto acima, a legislação francesa prevê um rol não 

taxativo de ações que podem ser levadas em consideração para o reconhecimento da posse de 

estado de filho. O mesmo não ocorre no código brasileiro que deixa para interpretação dos 

tribunais o que indicaria ou não o estado de filiação. 

Para Vencelau (2004, p. 118), ainda que não haja expressa previsão na legislação, 

a posse de estado de filho representa a maior expressão do vínculo socioafetivo.  

Insta salientar que para Maria Berenice Dias (2011, p. 387) uma vez comprovada 

a posse de estado de filho, não é possível desconstituir o vínculo consolidado pela 

convivência familiar, de modo que, a justiça deve ao reconhecer a paternidade, respeitar a 

verdade da vida, construída pelo tempo.  

Cumpre destacar ainda que a importância da posse de estado de filho é dotar de 

juridicidade a realidade social, pessoal e afetiva, “conferindo, dessa forma, mais Direito à vida 

e mais vida ao Direito.” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 548). 

De fato, quando se demonstra a posse de estado de filho, consideram-se os laços 

afetivos consolidados entre os pais e o filho. 

 

4.2 Espécies de filiação socioafetiva 

 

Passemos agora a discorrer quanto algumas espécies de filiação socioafetiva 

trazidas pela doutrina.  Belmiro Welter (2005, online) aponta a existência de quatro espécies 

de filiação socioafetiva: Filhos de criação, adoção judicial, adoção à brasileira, 

reconhecimento voluntário. Assinala-se ainda a inseminação artificial heteróloga como 

filiação baseada em laços afetivos.  

4.2.1 Filhos de criação 
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A expressão filho de criação faz referência à pessoa criada por alguém como se 

fosse filho, porém sem passar pelas formalidades do procedimento de adoção e sem que se 

registre qualquer ato que o possa ter como legítimo. Destarte, ainda que não haja vínculo 

biológico, alguém educa uma criança ou adolescente por mera opção, denominado filho de 

criação, dando-lhe um lar, cuidado, proteção, amor e carinho, tendo como único vínculo o 

afeto. (WELTER, 2005, online). 

Era uma prática bastante comum no interior dos estados, quando um casal não 

tinha condições de sustentar os filhos, concedia a guarda deles a outrem que assumia a 

obrigação de criar a criança.  

Frise-se ainda a ementa do Recurso Especial Eleitoral N° 54101-

03.2008.6.18.0032 de relatoria do Ministro Arnaldo Versiani, a partir da qual se depreende 

que a filiação socioafetiva, no caso em testilha representada pela espécie de filho de criação, 

também gera os efeitos da inelegibilidade previsto no parágrafo sétimo do artigo 14 da 

Constituição Federal, vejamos:     

Recurso contra expedição de diploma. Adoção de fato. Inelegibilidade. 
1. Para afastar a conclusão do TRE/PI, de que ficou comprovada a relação 
socioafetiva de filho de criação de antecessor ex-prefeito, seria necessário o 
revolvimento do acervo probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da 
Súmula nº279 do Supremo Tribunal Federal. 
2. O vínculo de relações socioafetivas, em razão de sua influência na realidade 
social, gera direitos e deveres inerentes ao parentesco, inclusive para fins da 
inelegibilidade prevista no § 7° do art. 14 da Constituição Federal. 
3. A inelegibilidade fundada no art. 14, §7°, da Constituição Federal pode ser 
arguida em recurso contra a expedição de diploma, por se tratar de inelegibilidade de 
natureza constitucional, razão pela qual não há falar em preclusão. 
Recurso não provido. (BRASIL, 2011-c, p.1) 
 

Neste caso, reconhece-se que a filiação socioafetiva também gera os efeitos 

jurídicos quanto da influência ocasionada pela relação de parentesco entre governante e 

candidato a cargo político no mesmo território de atuação, desequilibrando o processo 

eleitoral, o que a Constituição Federal procura coibir, devendo a hipótese de inelegibilidade 

recair também sobre os filhos de criação.   

4.2.2 Reconhecimento Voluntário 

 

Outra espécie de filiação socioafetiva trazida por Belmiro Welter é aquela 

estabelecida por meio do reconhecimento voluntário, no qual os pais afetivos dirigem-se ao 

cartório a fim de registrar voluntariamente criança como seu filho, independe de 

demonstração de laços biológicos entre eles e a criança. 
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O reconhecimento voluntário é ato pessoal, irrevogável e incondicional, “Trata-se 

de ato declaratório, pois tem o escopo de estabelecer a relação de parentesco entre os 

genitores biológicos e seus filhos, com a conseqüente origem de efeitos jurídicos que serão 

produzidos ex tunc.” (NICOLAU JUNIOR, 2004, p. 176). 

Após manifestado o reconhecimento voluntário pelo pai ou pela mãe, estes não 

podem revogá-lo, uma vez que:       

[...] o reconhecimento, depois de realizado, passa a integrar o âmbito de tutela 
jurídica do perfilhado, convertendo-se em inviolável direito subjetivo deste. O 
reconhecimento certifica o estado de filiação e, como tal, é indisponível. Extingue-se 
com a sua exteriorização. O interesse protegido é o do perfilhado, sendo 
inadmissível o arrependimento posterior de quem reconhece. (LÔBO, 2011, p.261) 

 

No Recurso Especial 1.000.356/SP de relatoria da Ministra Nancy ANDRIGHI, 

foi reconhecida a maternidade socioafetiva, com fundamento na irrevogabilidade de seu 

reconhecimento voluntário, tendo em vista que não houve vício na manifestação da vontade, 

tendo o reconhecimento sido feita mesmo sabendo a parte que não era mãe biológica da 

criança. Deste modo, prevaleceu a verdade socioafetiva a qual foi construída e consolidada 

através do convívio e tratamento de mão-dupla entre mãe e filha. Destarte, a decisão prezou 

pela preservação da estabilidade familiar.  

 
[...] Vê-se no acórdão recorrido que houve o reconhecimento espontâneo da 
maternidade, cuja anulação do assento de nascimento da criança somente poderia 
ocorrer com a presença de prova robusta – de que a mãe teria sido induzida a erro, 
no sentido de desconhecer a origem genética da criança, ou, então, valendo-se de 
conduta reprovável e mediante má-fé, declarar como verdadeiro vínculo familiar 
inexistente. Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita 
demonstração da vontade daquela que um dia declarou perante a sociedade, em ato 
solene e de reconhecimento público, ser mãe da criança, valendo-se, para tanto, da 
verdade socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a 
efetiva existência de vínculo familiar. (BRASIL, 2010-b, p. 11-12) 

 

Percebe-se, então, que “A defesa da criança e do adolescente tem sido mote 

comum nas decisões tendentes à mantença da relação socioafetiva.” (MENEZES; 

GONÇALVES, 2011, p.2073), prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança. 

Infere-se que as decisões dos tribunais brasileiros têm procurado considerar o 

melhor interesse da criança, prezando pela manutenção de vínculos socioafetivos já 

consolidados.  

4.2.3 Adoção judicial 
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A adoção é um ato jurídico que depende unicamente da vontade de adotar alguém 

pode ser estabelecida por meio de contrato ou judicialmente (LEITE, 2011, p. 113).  

No caso da adoção judicial, a pessoa passa pelo devido procedimento de adoção 

estabelecido pela legislação. Insta-se que, “[...] a adoção é um estado de ficção jurídica que 

tem condão de gerar o parentesco civil e, portanto, vínculos de paternidade e filiação 

reciprocamente considerados.” (BRASIL, 2009, p.4). 

Para Paulo Lôbo (2011, p. 272), após a Constituição da República de 1988, não 

existe mais filho adotivo, pois a adoção passou a ser entendida como meio para a filiação, que 

é única.  

A vedação de discriminação entre os filhos biológicos e não biológicos demonstra 

a opção do constituinte pela família socioafetiva. Com efeito, “A filiação não é um dado da 

natureza, e sim uma construção cultural, fortificada na convivência, no entrelaçamento dos 

afetos, pouco importando sua origem. Nesse sentido, o filho biológico é também adotado 

pelos pais, no cotidiano de suas vidas.” (LÔBO, 2011, p. 273). 

Destaca-se que tem prevalecido nos tribunais orientação que a adoção é 

fundamentada na formação dos laços afetivos, senão vejamos:  

 
O alicerce, portanto, do pedido de adoção, reside no estabelecimento de relação 
afetiva mantida entre o padrasto e a criança, em decorrência de ter formado 
verdadeira entidade familiar com a mulher e a adotanda, atualmente composta 
também por filha comum do casal. Desse arranjo familiar, sobressai o cuidado 
inerente aos cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a prole comum, 
seja ela oriunda de relacionamentos anteriores de cada consorte considerando a 
família como espaço para dar e receber cuidados. (BRASIL, 2010-a, p.13) 

 

Com efeito, na adoção consolida-se a filiação socioafetiva em detrimento da 

filiação biológica (PEREIRA, 2011, p. 47). 

Acentua-se ainda a possibilidade de adoção póstuma discutida no Recurso 

Especial nº 1.326.728, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na qual mesmo que não 

expressa a vontade de adotar em vida, é possível comprovar sua vontade de assumir o lugar de 

pai/mãe quando percebidas os mesmos elementos para caracterização da filiação socioafetiva.  

Transcreve-se um trecho abaixo: 

Nessa ordem de ideias, a adoção póstuma se assemelha com o reconhecimento de 
uma filiação socioafetiva preexistente, construída in casu, pelo adotante falecido, 
desde os 6 (seis) meses de idade do recorrido. Portanto, deve-se admitir, para 
comprovação da inequívoca vontade do adotante em adotar, as mesmas regras que 
comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotado como se filho fosse e o 
conhecimento público dessa condição. 
Desse modo, o pedido judicial de adoção, antes do óbito, apenas selaria com o 
manto da certeza qualquer debate que porventura pudesse existir em relação à 
vontade do adotante. Sua ausência, porém, não impede o reconhecimento do desejo 
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de adotar, conquanto passa-se a exigir uma perquirição, no campo probatório, quanto 
a esta efetiva intenção. (BRASIL, 2014-b, p.4)  

 

Com isso, conclui-se que quem opta por passar por todo o dispendioso 

procedimento da adoção judicial deseja ser pai/mãe ou não se submeteria as previsões da 

legislação. Deste modo, ao adotar assume os deveres e obrigações da função da paternidade 

e/ou da maternidade, e, forma laços afetivos com o adotado.     

4.2.4 “Adoção à brasileira” 

 

Outro instituto, exemplo de filiação socioafetiva, que merece destaque é a 

chamada “adoção à brasileira”. 

Ocorre quando uma pessoa de livre e espontânea vontade registra criança como se 

fosse sua, mesmo sabendo que não é em vez de passar pelas formalidades da adoção. Este ato 

espontâneo se convencionou chamar de “adoção à brasileira”.  

Este instituto é um exemplo de manifestação da filiação socioafetiva. O elo entre 

os pais e o filho não é o vínculo biológico ou a letra da lei, mas a vontade de ser pai ou mãe 

que permitiu a formação de laços afetivos os quais vinculam os membros da família. 

Por meio de declaração falsa, ciente da ausência de vínculo biológico e sem 

observar as exigências estabelecidas em lei, o declarante é movido por intuito generoso de 

agregar o infante à sua família como se o tivessem gerado (LÔBO, 2011, p. 250), e, 

eventualmente, assumindo o risco de responder criminalmente pelo ato, registra o infante 

como filho. Essa conduta é tipificada como crime contra a filiação no art. 242 do Código 

Penal. 

A jurisprudência brasileira tem entendido que nos casos em que se pleiteia a 

anulação de registro de nascimento quando demonstrada a ocorrência de “adoção à 

brasileira”, o pai adotante só terá seu pedido aceito quando comprovado que não há vínculo 

socioafetivo entre ele e o infante, pois, uma vez que os laços afetivos tenham sido 

consolidados, não poderá o pai adotante desconstituir o registro, visto que já estabelecida a 

filiação socioafetiva. 

Neste sentido, o Informativo número 400 Superior Tribunal de Justiça: “Com 

essas ponderações, em se tratando de adoção à brasileira a melhor solução consiste em só 

permitir que o pai adotante busque a nulidade do registro de nascimento quando ainda não 

tiver sido constituído o vínculo de socioafetividade com o adotado.”. 
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Salienta-se que quem por vontade própria decide criar filho de outrem como se 

seu fosse, registrando-o como tal, opta pela paternidade. Não há a imposição da lei a partir da 

presunção, nem a origem genética e ainda assim a escolha é de cuidar, amar, criar alguém 

como se seu filho fosse. A ligação é o afeto, facilmente observado neste tipo de instituição. 

Adotar é uma escolha. É ato espontâneo. É a vontade de ser mãe ou de ser pai. 

Ligar-se a alguém por livre e espontânea vontade. Amá-la, criá-la, educá-la, protegê-la.   

Com isso, “[...] é inviável deixar de reconhecer que a adoção, ainda que à moda 

brasileira, gera para o registrado a posse do estado de filho.” (BRASIL, 2009, p.5). 

Uma vez que “a própria concepção da adoção à brasileira traz consigo a idéia de 

que o sujeito tinha conhecimento de que não estava a registrar filho próprio, sendo, portanto, 

incompatível com a noção de erro.” (BRASIL, 2009, p.6). 

Como observa Paulo Lôbo (2011, p. 251) a convivência familiar duradoura 

transforma a “adoção à brasileira” em posse de estado de filho, independente do fato 

originário da falsidade ou não da declaração, com isso, o registro de nascimento é 

convalidado pela posse de estado de filho e não pode ser revogado.  

Esse tipo de relação não é revogável, nem tem sido passível de punição. Como 

punir a opção de alguém de fazer outrem feliz? Essa é a função da família atual: a busca pela 

felicidade de seus membros. Não mais a perpetuação patrimonial como na Roma Antiga ou a 

continuidade do sangue. A felicidade é o objetivo do ser humano que para alcançá-lo vale-se 

da ajuda daqueles a quem ama.  

4.2.5 Inseminação artificial heteróloga consentida 

 

Prevista no art.1.597, inciso V, a inseminação artificial heteróloga é exemplo de 

filiação fundamentada na socioafetividade.  

Nesta técnica utiliza-se material genético de terceiro para a fecundação do óvulo 

da esposa com o devido consentimento prévio do marido. Neste caso, o marido aceita ser pai 

de criança que não compartilha com ele o mesmo DNA, demonstrando que a filiação 

independe do vínculo de sangue. Para tal “A única exigência é que tenha o marido 

previamente autorizado a utilização de sêmen estranho ao seu” (LÔBO, 2011, p. 224). Desde 

modo, não é possível que depois o marido venha a impugnar a paternidade, sob a alegação de 

não ser o “pai biológico”. Sob a possibilidade de incorrer em venire contra factum proprium 

nulli conceditur – a ninguém é concedido vir contra próprio ato. Certo é que, o marido sabia 
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que não era genitor biológico da criança, mas aceitou a condição de pai, não podendo depois 

vir a negar a paternidade sob a alegação de não haver vínculo biológico entre ele e a criança.   

Ao assentir com a concepção por meio da inseminação artificial heteróloga, o 

marido exprime a vontade de ser pai, o que consolida a relação paterno-filial, independe do 

critério consanguíneo. 

É um exemplo típico de filiação fundada nos laços afetivos, uma vez que o genitor 

da criança será o doador de esperma o qual não tem a vontade de ser pai. Já o marido da 

mulher assume o lugar de pai. Assim, o marido não será o genitor, mas será pai. Um exemplo 

claro que nos permite visualizar a distinção entre pai e genitor. 

Como justificar o ato do doador de esperma? Este não deseja ser pai, mas ajuda a 

outrem a atingir a sua escolha de sê-lo. A este doador não se pode impor a paternidade 

biológica, ele representa a ascendência genética. Genitor, sim; pai, não. 

Contudo, e no caso de uma mulher cujo marido não pode ter filhos, dirigi-se a um 

banco de esperma, com o prévio consentimento deste, mas, antes do nascimento da criança o 

casal separa-se e a mulher casa-se com outrem, e o novo marido passa a conviver com a 

criança, assumindo o lugar de pai.  Quem é o pai neste exemplo?  

O doador de esperma pelo critério biológico compartilha de laços consanguíneos 

com a criança. É, assim, o genitor. 

O primeiro marido presume-se pai uma vez que a criança foi gerada com o seu 

consentimento na constância do matrimônio em conformidade com o artigo 1597, v, do 

Código Civil. 

E o segundo marido? Aquele que efetivamente convive com a criança, aquele que 

cuida, que educa, que protege, que lhe dá assistência, que participa de seu desenvolvimento 

psicossocial. Ele é que é o pai, afinal, pai é quem cria. 

Não é difícil perceber que a socioafetividade resolve os questionamentos surgidos 

com o desenvolvimento da tecnologia, que possibilita as crianças geradas em laboratório. 

Outrossim, percebe-se que o critério legal parece não ter mais sentido, bem como, 

com as iniciativas científicas e a possibilidade de inseminação in vítreo, o critério biológico 

também esvazia-se de lógica. 

4.3 Anulação de registro de nascimento no caso de vício de vontade (erro ou falsidade) 

 

Merece destaque ainda quanto à filiação socioafetiva, o entendimento que tem 

prosperado nos tribunais brasileiros que a anulação de registro de nascimento somente é 
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possível quando comprovada a existência de erro ou vício de vontade por parte de quem fez o 

registro. Contudo, o erro ou o vício de vontade não são suficientes para a anulação do registro 

quando já consolidada a filiação socioafetiva, uma vez que deve prosperar o princípio do 

melhor interesse da criança. Já que esta não incorreu em erro e não pode ser punida por ele.  

Assim, “O descobrimento de erro quanto à paternidade não pode ser considerado 

como causa razoavelmente justa a ponto de provocar o rompimento da relação parental, 

porque o afeto surgido numa relação tão íntima não pode desaparecer com tanta rapidez.” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 48). 

Evidencia-se a importância da socioafetivade a ponto de afastar possível vício de 

vontade ou erro a fim de preservar a relação paterno-filial fundamentada nos vínculos 

afetivos. Neste sentido: “Veja que a socioafetividade elevou-se a tão importante critério para 

determinação da filiação que foi capaz de afastar defeito no negócio jurídico que, em atenção 

à Parte Geral do Código Civil, poderia ensejar a nulidade do ato.” (MENEZES; 

GONÇALVES, 2011, p.2073). 

Vejamos no voto do relator Dr. Roberto Carvalho Fraga na apelação cível Nº 

70046566196, da sétima câmera cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “Não é 

menos certo, contudo, que existindo algum vício de consentimento ou verdadeira 

demonstração de total ausência de relação socioafetiva entre pai registral e o filho, é possível 

a desconstituição do vínculo civil da paternidade.”. 

Cumpre destacar no Acórdão N. 718240 – DF, o entendimento que:  

[...] 
Obviamente, nos dias atuais, não podemos considerar única e exclusivamente os 
elementos biológicos e consanguíneos como base de um vínculo filiatório. Faz-se 
necessário analisar a relação socioafetiva entre as partes. 
No caso em análise, consta que o Réu tem apenas três anos de idade. Bem assim, 
inexiste laço socioafetivo consolidado entre as partes.  
Ademais, o Autor não tem interesse em manter uma relação de parentesco com 
o Réu. Tal fato, a meu ver, impede o Poder Judiciário de impor a manutenção 
de um vínculo de parentesco, que gera efeitos patrimoniais, sem que os 
integrantes da relação o queiram. 
Destaco que o fato de ainda existir afeto entre as partes não significa que elas 
pretendem manter uma relação socioafetiva de pai e filho, sendo totalmente 
possível que elas continuem se relacionando, mas sem que haja relação de 
parentesco. (grifo do autor) (DISTRITO FEDERAL, 2011, p. 5) 

 

Como se observa acima, é possível que haja afeto entre as pessoas sem que se 

consolide a relação paterno-filial, uma vez que o fato psicológico pode não bastar para 

configurar a vontade de ser pai ou mãe e o desejo de ser filho.  



43 

 

Insta salientar que não reconhecida a posse de estado de filho e insuficiente a 

convivência para a consolidação da socioafetividade, não é possível a justiça que imponha 

uma relação não desejada pelos seus membros.    

4.4 Critérios para o reconhecimento da filiação socioafetiva 

 

Não há previsão na legislação brasileira de critérios caracterizadores a fim de 

reconhecer a filiação socioafetiva. Contudo, a doutrina e a jurisprudência brasileira tem 

utilizado o conceito de posse de estado de filho, bem como outros meios de prova a fim de 

reconhecer a socioafetividade. 

Deste modo, “A chamada filiação socioafetiva, no entanto, não restou desprezada 

pelo ordenamento jurídico, cabendo à interpretação normativa a tarefa de extrair do texto 

constitucional a tutela específica do instituto, a partir de critérios hermenêuticos amplos e 

teleológicos” (LUCAS, 2010, p. 15). 

Ao contrário da adoção, a lei não estabeleceu um procedimento para reconhecer a 

filiação socioafetiva decorrente da posse de estado de filho. (SILVA; THIBAU, 2013, p. 68). 

Deste modo, o que se tem observado é a construção de laços afetivos por meio da convivência 

familiar, com destaque para o tratamento como se filho seu fosse, a forma como a pessoa 

(criança ou adolescente) é visto perante a sociedade e a adoção do nome da família. 

Diante de: 

Sensíveis mudanças foram observadas na área do direito parental. Na realidade 
emergente vêem-se vínculos filiatórios aos quais o Direito passou a reconhecer 
efeitos. Seja editando novas normas, seja por decisões judiciais, o Estado tem sido 
levado a refletir sobre as relações de parentesco de filiação. Isso porque esse vínculo 
repercute de forma decisiva na vida da pessoa. O afeto é fundamental para o seu 
desenvolvimento e muitas vezes, adequado à promoção da dignidade da pessoa e à 
realização do melhor interesse das crianças e adolescentes, quando é o caso. Toda 
cautela deve ser adotada quando da resolução dessas questões.(MENEZES; 
GONÇALVES, 2011, p.2070). 

 

Com efeito, para dirimir essas questões que tratam da filiação, é necessária 

criação de novas regras ou intervenção judicial para a análise do caso concreto com a 

finalidade de constatar a formação dos laços afetivos, elemento fundamental para o 

desenvolvimento psicossocial do menor, e reconhecer a filiação socioafetiva.   

As ações de estado questionando a relação de parentesco de filiação já alcançaram 

o Superior Tribunal de Justiça “[...] Sendo chamado a refletir sobre o tema, paulatinamente o 

STJ tem redimensionado os critérios balizadores da filiação, a ponto de na maioria das 
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decisões das turmas especializadas ter sido consolidado o entendimento de que a 

socioafetividade deve imperar.” (MENEZES; GONÇALVES, 2011, p.2077). 

No capítulo seguinte estudaremos os principais critérios utilizados nos tribunais 

brasileiros, em especial o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva. 
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5. CRITÉRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO 

SOCIOAFETIVA: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL STJ 

 

Para o reconhecimento da filiação socioafetiva não existem critérios fixados na 

legislação brasileira. A doutrina e a jurisprudência tem procurado preencher essa lacuna com 

algumas características que tem se repetido no âmbito dos tribunais brasileiros. 

Para a elaboração deste capítulo foi realizada uma pesquisa nas doutrinas jurídicas 

de direito de família e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista este ser a 

instância superior para casos de direito de família. A pesquisa teve como base de consulta os 

termos: filiação socioafetiva, paternidade socioafetiva, socioafetividade, maternidade 

socioafetiva, com foco nas decisões proferidas entre os anos de 2009 e 2014. 

Nessa pesquisa constatou-se que o entendimento jurisprudencial do referido 

Tribunal é no sentido de manter-se a filiação socioafetiva desde que o registro tenha sido 

voluntário e a filiação tenha sido consolidada pelo afeto, cotidiano, tempo de convívio, 

demonstrada a posse de estado de filho ou a vontade de adotar. 

Com efeito, passemos a estudar os elementos usados para reconhecer a relação 

paterno-filial socioafetiva: posse de estado de filho, afeto, tempo de convivência, vontade, 

convivência familiar, registro, aparência.  

 

5.1.1 Posse de estado de filho como critério de reconhecimento da socioafetividade 

 

Os tribunais brasileiros têm adotado o critério da posse de estado de filho a fim de 

verificar a existência de laços afetivos suficientes para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva. Assim: 

não se pode olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se 
encontre caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o 
direito subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento desse vínculo, mesmo por 
meio de ação de investigação de paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento 
forçado de vínculo biológico. (BRASIL, 2011-a, p. 6)  

 

Salienta-se que a doutrina já incorporou este conceito ao tratar de relação paterno-

filial e entendendo-o como a exteriorização da filiação socioafetiva, conforme tratado no 

capítulo anterior. 
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Merece destaque algumas decisões proferidas pelos tribunais brasileiros, em 

especial o Superior Tribunal de Justiça, ao abordar quanto à relação jurídica da paternidade e 

maternidade socioafetiva. Exemplo abaixo: 

Daí decorre que são reconhecidas outras espécies de parentesco civil além daquele 
decorrente da adoção, dentre as quais destacam-se: (i) o vínculo parental proveniente 
das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai ou mãe que não 
contribuiu com seu material genético; (ii) a maternidade/paternidade socioafetiva, 
fundada na posse do estado de filho. (BRASIL, 2013-b, p.6)  

 

É possível constatar, por meio da análise dessas decisões, que mesmo detectando a 

filiação socioafetiva, fundada na posse de estado de filho, o entendimento que tem 

prevalecido é o princípio da proteção dos menores. Apesar de reconhecer-se a filiação 

socioafetiva com os pais registrais, quando a ação é proposta pelo filho com o pleito de ter 

reconhecida sua filiação biológica, a prevalência é pelo conhecimento da ancestralidade, o 

que, por vezes, é confundida com o direito a filiação, sendo o vínculo biológico, não apenas 

reconhecido, como também, predominado em detrimento da posse de estado de filho. 

Este entendimento, contudo, parece contrariar o novo conceito de família, no qual 

se considera para fim de formação da entidade familiar, o afeto existente entre seus membros, 

independente do critério biológico. 

Impende ratificar que a análise da posse de estado de filho, assim como do 

reconhecimento da filiação socioafetiva, depende das peculiaridades do caso concreto, 

averiguando-se as provas carreadas aos autos. Conforme o Recurso Especial Nº 833.712 de 

Relatoria da Ministra Nancy Andrighi: “Não se pode, contudo, proceder à aludida 

mensuração, sem a delimitação das peculiaridades de cada hipótese, notadamente quando 

envolta a questão em matiz de intrincado contexto familiar de “verdades” antagônicas.” 

(BRASIL, 2007, p.4).  

Insta salientar que mesmo quando da verificação por meio de exame de DNA que 

o assento de nascimento não reflete a chamada verdade real, a posse de estado de filho supera 

o critério biológico, salvo quando a iniciativa de anulação do registro tenha sido do próprio 

filho o qual busca conhecer e ter reconhecida sua ancestralidade.  

Ademais, deve-se considerar a aparência da relação. Constatando-se que o liame 

existente entre investigado e investigante aparenta a existência de relação de parentesco, deve 

o direito reconhecê-la com base no afeto examinado entre as partes.    

Como relatado no capítulo anterior, a posse de estado de filho é um dos critérios 

mais recorrentes nos tribunais brasileiros, uma vez que sua verificação permite consolidar a 

existência de laços afetivos que configuram a relação paterno-filial socioafetiva. Neste sentido 
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o Recurso Especial nº 1.088.157 de relatoria do Ministro Massami Uyed: “Após formado o 

liame sócio-afetivo, não poderá o pai-adotante desconstruir a posse do estado de filho que já 

foi confirmada pelo véu da paternidade sócio-afetiva.”  (BRASIL, 2009, p.6)  

Com efeito, uma vez configurada a posse de estado de filho, mesmo um registro 

feito, em discordância com a lei, como no caso de uma adoção realizada sem o correto 

procedimento legal, adoção à brasileira, pode ser reconhecido com legítimo, haja vista que 

passaria a refletir não a verdade biológica, mas a verdade socioafetiva, consolidando a relação 

paterno-filial. Conforme Recurso Especial nº 1.259.460:  

Na hipótese, a posse do estado de filho por parte do pai socioafetivo, ocorreu a partir 
da chamada “adoção à brasileira”, sistema que embora à margem da Lei, consolida, 
para os adotados, a condição de filho, que não pode ser enjeitada por aquele que 
registrou, nem ao menos contestada por terceiros. (BRASIL, 2012-d, p.8)  

 

Consideram-se como elementos da filiação socioafetiva: o trato, a fama e o nome 

como visto anteriormente. Observemos no caso do Recurso Especial nº 1.326.728:  

Nessa ordem de ideias, a adoção póstuma se assemelha com o reconhecimento de 
uma filiação socioafetiva preexistente, construída in casu, pelo adotante falecido, 
desde os 6 (seis) meses de idade do recorrido. Portanto, deve-se admitir, para 
comprovação da inequívoca vontade do adotante em adotar, as mesmas regras que 
comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotado como se filho fosse e 
o conhecimento público dessa condição. 
Desse modo, o pedido judicial de adoção, antes do óbito, apenas selaria com o 
manto da certeza qualquer debate que porventura pudesse existir em relação à 
vontade do adotante. Sua ausência, porém, não impede o reconhecimento do desejo 
de adotar, conquanto passa-se a exigir uma perquirição, no campo probatório, quanto 
a esta efetiva intenção. (grifo do autor) (BRASIL, 2014-b, p.4)  

 

Neste último caso, destaca-se que, a relatora considerou o tratamento do adotado 

como se fosse filho (trato); o conhecimento público dessa condição (fama), elementos da 

posse de estado de filho, bem como a vontade de adotar, vontade de ser mãe e o tempo de 

convivência para consolidação da filiação socioafetiva, uma vez que se pontua o fato de o 

adotado ter convivido com a mãe-adotante desde os seus seis meses de vida até o óbito desta. 

Vejamos um trecho da decisão no Recurso Especial nº 1.106.637 abaixo 

colacionado:  

Assegura a estabilidade do lar, formado pelos pais, ambos trabalhadores – ele 
policial civil –, e pelas duas crianças – a adotanda e sua irmã –, asseverando não 
poupar esforços para manter condignamente as filhas, propiciando-lhes uma vida 
feliz e completa, em ambiente agradável, na companhia de pessoas sãs – mental e 
fisicamente – e idôneas – moral e financeiramente –, nada havendo que desabone a 
conduta da mãe e do adotante.  
[...] 
Acrescenta, ainda, que a menor não possui qualquer vínculo emocional com o réu e 
que, apesar de saber que o adotante não é seu pai biológico, o tem como “o papai do 

coração” nutrindo por ele sentimento de filha. (BRASIL, 2010-a, p.2-3)  
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Nesta ação de adoção, o autor (padrasto da criança) demonstra a estabilidade da 

convivência familiar e que assumiu a função de pai ao propiciar a adotanda “uma vida feliz e 

completa, em ambiente agradável, na companhia de pessoas sãs – mental e fisicamente – e 

idôneas – moral e financeiramente.” (BRASIL, 2010-a, p.2-3). Destarte, o padrasto tenta 

comprovar a posse de estado de filha, argumentando a existência do elemento caracterizador 

trato, argui ainda que o tratamento é recíproco, haja vista que a criança o considera seu “pai 

de coração”. 

Destaca-se, ainda, o enunciado 256 da III Jornada de Direito Civil na qual se 

estabeleceu: “256 – Art. 1.593: A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) 

constitui modalidade de parentesco civil.” do qual se depreende que a posse de estado de filho 

é compreendida como sinônimo da filiação socioafetiva. 

Em suma, o trato, o nome e a reputação são as três características observadas para 

o reconhecimento da posse de estado de filiação. O trato é o tratamento de pai e filho, a 

maneira como se relacionam. O nome é a utilização do sobrenome do pai. Já a reputação é a 

fama, a exteriorização da relação paterno-filial entre o suposto pai e o suposto filho, é o modo 

como a sociedade enxerga o relacionamento de pai e filho; se a comunidade os vê como pai e 

filho.  

Outrossim, não é necessário que os três critérios estejam presentes ao mesmo 

tempo, é possível o reconhecimento da posse de estado de filho, sem que haja registro, uma 

vez que  “A falta de um desses elementos, por si só, não sustenta a conclusão de que não 

exista a posse do estado de filho, pois a fragilidade ou ausência de comprovação de um, pode 

ser complementada pela robustez dos outros.” (BRASIL, 2011-a, p. 10). 

Ademais, a posse do estado de filho reivindica para o seu reconhecimento, de 

robusta comprovação que a distinga de outras situações de mero auxilio econômico, ou 

mesmo psicológico e se consolida na convivência familiar. 

 

5.1.2 Afeto 

 

Como visto no capítulo antecedente, o afeto é o fundamento da família formada 

por meio de vínculos socioafetivos, uma vez que independente da origem genética, assume-se 

a função como membro de entidade familiar com base no carinho, convívio, cuidado, no 

sentimento recíproco entre os membros.   
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Com efeito a filiação socioafetiva “... tem seu reconhecimento jurídico decorrente 

da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, 

os pais criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados 

inerentes à relação pai-filho.”  (BRASIL, 2013-b, p.6)  

Deve-se destacar ainda que o afeto como elemento caracterizador da filiação 

socioafetiva vai além do sentimento psicológico. Deve-se procurar observar se a afetividade 

existente entre as partes é a mesma entre pais e filhos. O afeto da relação paterno-filial é 

específico. Considerando-se se o carinho e o sentimento entre os investigados aparentam com 

os da relação de parentesco. O afeto deve refletir o tratamento recíproco de pai/mãe e seu 

filho. Neste sentido: 

 
Entretanto, a existência de um vínculo sócio-afetivo do gênero requer a 
demonstração, nos autos do processo, da ocorrência de uma série de circunstâncias, 
que indiquem haver entre as partes o afeto típico da relação paterna, bem como a 
assistência que normalmente acompanha a ligação entre o genitor e a prole, 
incluindo, por exemplo, a prestação de alimentos. 
Em suma, a paternidade sócio-afetiva não se pressupõe, devendo ser objeto de sólida 
prova dentro do feito, que ateste a existência de um vínculo efetivo entre genitor e 
prole, marcado tanto pelo afeto, como também pela efetiva assistência material. 
(CEARÁ, 2011, p.9-10).  
 

Cumpre destacar ainda que o afeto entre as partes é parâmetro para o 

reconhecimento da filiação, existindo relação de afeto e tendo a filiação sido consolidada pelo 

convívio familiar não é possível a anulação de registro mesmo que não corresponda a verdade 

biológica, com fundamento na relação paterno-filial socioafetiva a fim de proteger o interesse 

do menor.      

Entretanto, é importante mencionar que a prevalência da paternidade/maternidade 
socioafetiva frente à biológica tem como principal fundamento o interesse do 
próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias 

de paternidade , quando é inequívoco (i) o conhecimento da verdade biológica pelos 
pais que assim o declararam no registro de nascimento e (ii) a existência de uma 
relação de afeto, cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao 
longo dos anos. (BRASIL, 2013-b, p.6).   

 

A relação de afeto existente entre suposto pai e a criança é considerada em ações 

de negatória de paternidade, uma vez que mesmo que o registro não reflita a verdade real, 

quando a convivência entre as partes já construiu e consolidou a relação paterno-filial de 

afetividade, esta não pode ser desconstituída. 
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5.1.3 Aparência 

 

Como visto, para o reconhecimento da filiação socioafetiva, considera-se a 

aparência da família, uma vez que apesar de não existir laços consanguíneos, aparenta-se a 

estabilidade da entidade familiar. Com efeito, a apresentação da família perante a sociedade 

dá um aspecto de que ali há uma família.  

“É dizer, em outras palavras, que, a despeito de não corresponder à verdade real, a 
posse do estado de filho, gera uma aparência de modo a fazer com que todos 
manifestem a crença em uma realidade que, na verdade, não existe, mas nem por 
isso merece ficar à margem da tutela jurídica, notadamente diante do fato de que se 
formam laços afetivos entre o registrando e o registrado, vínculos estes que muitas 
vezes são até mais fortes do que os sanguíneos.” (BRASIL, 2009, p.5).  

 

A aparência permite que as pessoas acreditem existir uma situação que não é 

verdadeira, o que não pode ser menosprezado pelo Direito, com isso, a tutela da aparência 

atribui juridicidade a manifestações exteriores de uma realidade que não existe (DIAS, 2011, 

p. 371), com feito, a aparência do estado de filiação evidencia-se pela convivência familiar, 

com o devido cumprimento das obrigações e deveres dos pais para com o filho, demonstração 

de amor, cuidado, carinho, pelos laços afetivos, em síntese, pelo comportamento dos pais e 

filhos perante a sociedade (LÔBO, 2011, p.237).    

5.1.4 Registro 

 

Como exposto quando discorremos quanto a posse de estado de filho, destacamos 

que a falta do uso do nome não impede o reconhecimento da filiação socioafetiva. Deste 

modo, a existência de um registro é dispensável. 

Mas a sua existência já é indicio de relação paterno-filial uma vez que o registro 

civil é manifestação de vontade. 

O registro reflete um ato de vontade da pessoa que exprime um fato. Deste modo, 

ele não é causa da filiação, mas uma consequência de sua existência, uma vez que a certidão 

de nascimento dá publicidade à escolha feita por quem registra a criança ou adolescente, 

conforme se depreende da decisão abaixo: 

 
não se configura, de regra, em fonte primária da paternidade. Ao revés, o 
assentamento revela, exterioriza e dá publicidade a um evento anterior, qual seja, a 
relação biológica ou socioafetiva. Ele, o registro, não nasce per se, mas sim é 
conseqüente a algo que lhe é anterior. Não é causa; é conseqüência. Não é 
originário; é seqüencial. (SANTA CATARINA, 2008, p.11)  
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Insta-se salientar que “a certidão de nascimento é a prova cabal da filiação” 

(ROQUE, 2004, p. 139). Assim, o registro, mesmo que não reflita a origem genética do 

registrado, quando consolidada a filiação socioafetiva deve ter seu conteúdo protegido, pois 

assenta a relação paterno-filial proveniente de um ato espontâneo. Assim:    

 “Mesmo na ausência de ascendência genética, este fato – registro da recorrida como 
filha -, realizado de forma consciente, consolidou a filiação socioafetiva, relação de 
fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. Isso porque a parentalidade 
que nasce de uma decisão espontânea, deve ter guarida no Direito de Família.”  
(BRASIL, 2012-d, p.8)  

 

Algumas decisões, contudo, consideram a falta de registro como um indício que 

não houve a efetiva vontade de assumir o lugar de pai ou mãe, ou o registro teria sido feito, 

como podemos observar no Recurso Especial de relatoria da Ministra Nancy: Nº 1.189.663 – 

RS, exposto abaixo, no qual os pais de criação poderiam ter adotado a criança ou mesmo a 

registrado como filha, mas ao contrario, preferiram chamar a mãe biológica para registrá-la e 

possibilitar a matrícula na escola.  

No recurso especial Nº 1.189.663, oriundo do Tribunal do Rio Grande do Sul 

sustenta o recorrente que: 

“O pedido de reconhecimento do estado de filiação não pode ser obstado por 
questões formais, notadamente a restrição à existência de vínculo biológico para a 
ação de investigação de paternidade e a prescindibilidade de pedido expresso para a 
alteração ou desconstituição do registro civil.” (BRASIL, 2011-a, p. 2)  

 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem entendido que a 

anulação de registro apenas se dá no caso de ficar comprovado que houve vício de vontade 

(vício de consentimento) ou erro. No caso de o registro ter sido feito pelo pai de maneira 

voluntária sem incorrer em uma dessas opções não há que se falar em anulação/alteração de 

registro.  

Com efeito, preserva-se a vontade espontânea em registrar a criança mesmo diante 

de incerteza ou insegurança quanto a sua origem genética, apenas se desconstituindo a 

vontade exprimida no registro diante de grave vício. 

Exemplo o ocorrido no RECURSO ESPECIAL Nº 878.954 - RS de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, no qual o recorrido “vício de consentimento a que foi levado a 

incorrer o recorrente, porquanto induzido a erro ao proceder ao registro da criança, 

acreditando se tratar de sua filha biológica. Passível, portanto, de anulação, o ato de 

reconhecimento de paternidade, por vício de consentimento.” (BRASIL, 2007-c, p. 4).  

Mesmo que comprovado por meio de exame de DNA que o autor da ação de 

anulação de registro não é o pai biológico. Considera-se a formação de vínculo afetivo e a 
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ocorrência de filiação socioafetiva torna-se imutável, mesmo que nascida de um 

relacionamento o qual não mais existe. 

Dentre as características para o reconhecimento da posse de estado de filho e 

posterior reconhecimento de filiação socioafetiva está o nome (registro), o qual mesmo com a 

falta deste é possível se reconhecer a existência da relação paterno-filial por meio de laços de 

socioafetividade. 

 

5.1.5 Convívio 

 

Deve-se destacar que os laços socioafetivos são construídos através da 

convivência, o que não significa dizer que esta convivência deva ser incessante. Sendo 

possível a formação do afeto, elemento jurídico, mesmo quando da falta de constância de 

convívio entre os investigantes. Neste sentido: 

  

“E note-se, essa relação socioafetiva não é constatada somente por meio de um 
convívio perene, como quer fazer crer o recorrente, mas no momento da declaração 
do pai registral, porque de outra forma, se construiria relação filial sujeita às 
intempéries da vida, que podem determinar o afastamento de pessoas que 
mantinham íntima convivência, como de fato ocorreu na espécie.’ (BRASIL, 2012-
d, p.8)  

 

Diante de ações que visam anular ou retificar o registro de nascimento, é 

indispensável que além da demonstração da falta de correspondência com o critério biológico, 

tido como verdade real, deve-se comprovar que a filiação socioafetiva não se solidificou por 

meio do convívio entre o pai registral e o filho.   

Assim, em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da 
Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende 
da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica, e também de 
que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas 
relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. (BRASIL, 2013-c, p.6)  

 

Este convívio é marcado pelo tratamento recíproco de pai e filho entre os 

membros, nos quais ambas as partes assumem sua função na relação paterno-filial, com o 

devido cumprimento dos deveres e obrigações de cuidado e proteção mútuo.   

Consolida-se assim a noção de paternidade sócio-afetiva, segundo a qual o vínculo 
paterno se caracteriza pela existência de uma forma de relacionamento em que, 
independentemente de qualquer laço biológico, há um efetivo convívio entre pais e 
filhos, caracterizada pelo gozo dos direitos e cumprimento das obrigações típicas do 
relacionamento entre os genitores e a respectiva prole. (CEARÁ, 2011, p.6)  
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Com efeito, a convivência familiar é de suma importância para a consolidação dos 

laços afetivos a fim de caracterizar a filiação socioafetiva.   

5.1.6 Tempo de convivência  

 

O tempo de convivência permite a consolidação da relação paterno-filial, sendo 

um elemento caraterizador que não está codificado, mas relevante para a constituição da 

filiação socioafetiva. 

Alguns doutrinadores questionam quanto a necessidade de adoção de um prazo 

mínimo de convívio para a formação dos laços afetivos. Contudo, parece impossível fixar um 

período de tempo que possa valer como critério universal, uma vez que as relações humanas 

são construídas de maneira diferente a variar de individuo para individuo. Ademais, destaca-

se que é não é possível impor o afeto. Não se pode obrigar a alguém a amar a outrem ou 

impor a vontade de ter um filho. 

Mais uma vez salienta-se que o afeto é construído por meio do convívio.  

 
O pai biológico não tem ação contra o pai não-biológico, marido da mãe, para 
impugnar sua paternidade. O marido somente pode impugnar a paternidade quando a 
constatação da origem genética diferente da sua provocar a ruptura da relação 
paternidade-filiação. Se, apesar desse fato, forem mais fortes a paternidade afetiva e 
o melhor interesse do filho, enquanto menor, nenhuma pessoa ou mesmo o Estado 
poderão impugná-la para fazer valer a paternidade biológica, sem quebra da ordem 
constitucional e do sistema do Código Civil. (LÔBO, 2004, p.52) 

 

 O entendimento de que a paternidade socioafetiva somente poderia ser mantida 

no caso de o registro ter sido ato voluntário e não eivado de vício de consentimento, não se 

levando em consideração o período de convivência que se estabeleceu entre pai registral e 

filho deve ser considerado um retrocesso, uma vez que a relação paterno-filial é consolidada 

pelo período de convivência dispendido entre os membros (GUIMARÃES, 2009, p. 44).  

Importante notar que este entendimento parece ter sido superado, haja vista que 

nas decisões mais recentes, constata-se uma preocupação com o tempo de convivência entre o 

pai registral e a criança. Ao compulsar os autos a fim de proferir decisão em lide que procura 

a desconstituição de registro civil que não reflete a verdade biológica, os julgadores tem 

frisado a idade do registrado quando do início da ação com o objetivo de verificar se houve ou 

não a consolidação da relação socioafetiva. Assentado o estado de filiação, este não pode se 

desfeito.  

Insta destacar que a relação paterno-filial é consolidada através da convivência 

familiar e do afeto o que requer um tempo suficiente para a formação do liame entre pai/mãe e 
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filho. Sendo necessário reiterado contato para que seja estabelecido vínculo forte o suficiente 

para refletir a proteção e confiança inerentes à relação entre pai e filho. (GUIMARÃES, 2009, 

p. 48). 

Acolhido o pedido na sentença, o Tribunal, por maioria, reformou a decisão, 
julgando improcedente o pedido por entender presentes elementos da paternidade 
socioafetiva entre a autora e o pai registral por longo período, devendo prevalecer 
esta sobre a verdade biológica (BRASIL, 2014-a, p.1)  
 

Note-se que diversas decisões destacam a duração do tempo de convivência ao 

enaltecer a idade do suposto filho quando do pedido de anulação de registro civil ou 

investigação de paternidade, algumas serão abordadas a seguir. Exemplo: 

Nas instâncias ordinárias, ficou assentado que o recorrido foi apresentado à 
sociedade como filho de J M R até o falecimento deste, tendo perdurado essa 
situação por mais de 35 anos, sendo indubitável a posse do estado de filho, não 
obstante o registro da paternidade ter ocorrido somente em 1963, quando J R R já 
contava com 18 anos de idade. (BRASIL, 2013-b, p. 5-6)  

 

O período no qual se supõe a convivência familiar por si só parece, em alguns 

caso, consolidar a posse de estado de filho, tendo considerado os tribunais que passado 

décadas do registro civil, a relação exprimida por ele há muito formou laços de afetividade 

que não podem ser desconstituídos por mero capricho daquele que realizou o ato em um 

primeiro momento e anos depois procura desfazer a vontade inicial, baseando-se muitas vezes 

em um verdade real, a qual sabia não era a mesma que estava manifestando quando do 

registro inicial. 

5.1.7 Vontade de ser mãe ou de ser pai 

 

Como é possível perceber quando consideramos fenômenos como a adoção à 

brasileira, levamos em consideração a vontade de ser mãe/pai, isto é, vontade de aceitar a 

função da paternidade/maternidade. Com efeito: 

Inserida no contexto da filiação sócio-afetiva, compreendida como uma relação 
jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, 
os pais criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e 
cuidados inerentes à relação pai-filho, encontra-se a “adoção à brasileira”. (BRASIL, 
2007-a, p.5)  

 

Com isso, ao exprimir de livre e espontânea vontade o animus de assumir o lugar 

de pai ou mãe de alguém, informa-se o desejo de ser reconhecido perante a sociedade como 

parte da relação paterno-filial independente do critério biológico.  
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Deste modo, o registro de nascimento do infante reflete este desejo. Pode-se 

inferir que o assento de nascimento, então, seria uma consequência da formação de laços 

familiares e não a causa. 

 
Primeiramente, porque o vínculo sócio-afetivo, como já dito, deve advir de ato 
voluntário dos pais que registraram a criança, isto é, deve ser uma opção, uma 
escolha deles, no sentido de querer aquele bebê como um filho.  (BRASIL, 2007-a, 
p. 7)  

 

Em síntese, quando da análise de fatores que caracterizam a filiação socioafetiva a 

jurisprudência brasileira tem considerado a posse de estado de filho (nome, trato e fama), 

convivência familiar, afeto, vontade de assumir a paternidade e/ou maternidade.  

 

5.2 Estudo dos julgados do Superior Tribunal de Justiça  

 

Impende destacar algumas decisões a fim de consolidar a análise dos critérios para 

reconhecimento da filiação socioafetiva. 

 

5.2.1 Recurso Especial Nº 1.256.025 – RS 

 

Esta decisão em sede de Recurso Especial aborda uma ação de investigação de 

paternidade cumulada com anulação de registro civil. 

Cumpre destacar que em primeiro grau, o juiz entendeu que a relação de afeto 

entre a autora e o pai constante no registro não configura filiação socioafetiva, sob o 

argumento que o ato de registrar a criança não foi feito para exprimir o desejo de assumir a 

função de pai, mas sim, para evitar que a criança, à época com seis anos de idade, fosse 

submetida a algum tipo de constrangimento por não possuir o nome de um pai em seu assento 

de nascimento. Como se pode depreender do trecho abaixo: 

 
O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido investigatório ao entendimento de não se 
poder vedar a um indivíduo o esclarecimento quanto a sua vida e vínculos 
biológicos. Além disso e, nada obstante reconhecer a relação de afeto existente entre 
a autora e o pai registral, considerou não se caracterizar, propriamente, a paternidade 
socioafetiva, visto que o registro teria sido feito quando a autora já contava com 6 
anos de idade e com o propósito de evitar que ela não sofresse nenhum 
constrangimento social. Disse o juiz:  
"[...] não foi por afeto paternal que Pedro assumiu a paternidade de Verusca, mas, 
como acima destacado, para que ela não tivesse inconvenientes em sua vida, pela 
ausência do nome do pai em seu registro de nascimento. 
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 Repiso, há, sim, uma relação de carinho entre ambos, mas não nos moldes da 
paternidade sócioafetiva, tanto que Pedro foi citado (fl. 45), mas quedou-se inerte, 
demonstrando que não se opõe à pretensão da autora."  (BRASIL, 2014-a, p.3). 
 

No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendeu que as 

características da paternidade socioafetiva estavam demonstradas e a sentença foi reformada. 

Para os desembargadores, o longo tempo de convivência - 30 anos no caso em testilha - bem 

como os elementos configuradores da posse de estado de filho estavam presentes, de modo 

que, necessário o reconhecimento da filiação socioafetiva. Conforme: 

A Corte estadual, contudo, reformou a sentença por maioria, por entender 
caracterizada a relação socioafetiva em razão da longa convivência entre a autora e o 
pai registral e a posse do estado de filho, devendo prevalecer sobre a paternidade 
biológica.  
Essa conclusão foi mantida em sede de embargos infringentes, novamente por 
decisão majoritária, entendendo-se merecer maior prestígio a paternidade 
consolidada pelos vínculos afetivos e sociais existentes há mais de 30 anos, uma vez 
que a paternidade é tratada pelo Direito como fato social, não meramente biológico. 
(BRASIL, 2014-a, p. 4)  

 

Diante o conflito entre o critério biológico e o socioafetivo, o STJ foi instado a 

solucionar a questão quanto qual deveria prevalecer no caso em análise. Para tal, fez-se 

necessário observar as peculiaridades do caso concreto, considerando quem pleiteia o 

reconhecimento ou a negatória da paternidade.  

Assim, importante considerar que a autora da ação é a filha cuja verdadeira 

origem só veio a tomar conhecimento muitos anos após o seu registro. 

Destarte, 

Diante desse cenário, não contraditado pelo acórdão recorrido, negar à recorrente o 
direito de ver reconhecida sua origem biológica implica inaceitável afronta ao 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, com base no qual se 
assegura a qualquer pessoa ter esclarecida sua verdade biológica. (BRASIL, 2014-a, 
p.6) 

 

O relator aponta ainda que se trata de um episódio de adoção à brasileira, na qual 

o pai registral, mesmo sabendo que não era genitor da criança, registrou-a. 

Também não seria razoável exigir, penso, que, para ter o direito de ver reconhecida a 
paternidade biológica, a investigante tivesse que cortar relações e negar o carinho e 
respeito que nutre por aquele que foi levada a acreditar, ao longo de tantos anos, ser 
o pai biológico. 
A Quarta Turma já teve oportunidade de analisar caso semelhante e concluiu que a 
filiação socioafetiva desenvolvida com os pais registrais não se consubstancia em 
óbice para o acolhimento do pedido investigatório. (BRASIL, 2014-a, p.7) 

 

Sendo assim, o reconhecimento da filiação socioafetiva não nega o direito a 

conhecer de sua identidade genética, direito este inerente à dignidade da pessoa humana. 
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Com efeito, o relator reconheceu a paternidade biológica, mesmo após, apontar 

pela adoção à brasileira, uma vez que esta não romperia com os vínculos decorrentes da 

paternidade biológica. 

5.2.2 Recurso Especial Nº 1.189.663 – RS  

 

Trata-se de uma ação de reconhecimento de paternidade e maternidade 

socioafetiva cumulada com petição de herança e ratificação de partilha, na qual a autora relata 

ter sido criada pelos pais do réu, já falecidos, e pleiteia o reconhecimento do vínculo afetivo 

entre a autora e os supostos “pais de criação”. 

De acordo com a autora, sua mãe biológica teve cinco filhos sem condições de 

cuidar das crianças, entrego-os a diferentes famílias, com exceção do primogênito. A autora 

alega que o casal que a criou tinha a intenção de adotá-la e contavam com a anuência da mãe. 

A sentença foi procedente a fim de reconhecer a socioafetividade, contudo, foi 

reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual afirmou que “descabe o 

pedido de declaração de paternidade socioafetiva quando a autora possui mãe registral e 

apenas foi criada pelo casal não sendo adotada nem por eles reconhecida como filha”. 

(BRASIL, 2011-a, p. 1) 

Em sede de decisão em Recurso Especial, no voto do relator, discorreu-se quando 

a vontade dos supostos pais de criação em adotar a autora. 

 A decisão considerou que se a vontade do casal fosse realmente adotar a autora o 

teria feito, assim como fizeram com o réu, filho adotivo do casal. No entanto, como se pode 

depreender pelo voto do relator, o casal, quando surgiu a necessidade do registro da criança, 

recorreu à mãe biológica mesmo que à época a menina já se encontrava sob os cuidados deles.  

Deste modo, o tribunal não reconheceu a existência de filiação socioafetiva, ainda 

que o casal tenha criado a menina por 16 anos, não havia o trato de filha ou a fama de filha. 

Também não se constatou a escolha espontânea de assumi-la como filha, ou seja, não foi 

reconhecida a posse de estado de filho, nem a vontade de ser mãe/pai da autora. Convém 

ressaltar que:  

No entanto, a filiação socioafetiva deve ser inconteste, conjugando, além do óbvio 
convívio entre os possíveis pais e os pretensos filhos, elementos concretos, que 
demonstrem que aqueles tinham o desejo de exercerem a condição de pais – posse 
do estado de filho –, circunstância não demonstrada. (BRASIL, 2011-a, p. 9)  

 

A relatora passa, então, a análise dos critérios para o reconhecimento da 

socioafetividade. Como visto acima, observou-se a presença ou não das características que 
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permitem o reconhecimento da posse de estado de filho. Após esta averiguação, a relatora 

argumentou que: “A falta de um desses elementos, por si só, não sustenta a conclusão de que 

não exista a posse do estado de filho, pois a fragilidade ou ausência de comprovação de um, 

pode ser complementada pela robustez dos outros.” (BRASIL, 2011-a, p. 10). 

No caso em questão, a relatora apontou que a inconsistência dos elementos 

probatórios encontra-se nas três características da posse de estado de filho a serem observadas 

para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o que impede a comprovação desta. 

Cumpre destacar que, neste caso, observou-se o fato de os supostos pais de 

criação nunca terem manifestado a vontade de adotar a autora. De fato, o tribunal entendeu 

que não havia provas da vontade de adotar a autora por parte do casal que a criou já falecidos 

a época da ação. 

Quanto ao critério do nome, note-se que a autora utilizava-se do patronímico da 

mãe biológica, tendo sido registrada quando já estava com 5 anos e sendo criada pelo casal. 

Quanto ao trato, não foram juntadas aos autos provas que demonstrassem de 

maneira inegável a tratamento recíproco entre os supostos pais adotivos e a autora.   

Em relação à reputação, note-se que diante a comunidade a autora era tida como 

não-adotada pelo casal. 

Apesar de a autora ter convivido com o casal por 16 anos, tendo recebido carinho, 

moradia, alimentação e acompanhamento escolar; não se consolidou a relação de paterno-

filial, uma vez que a demonstração da posse de estado é diferente “de outras situações de 

mero auxilio econômico, ou mesmo psicológico.” (BRASIL, 2011-a, p. 9-10). Salienta-se 

alguns trechos do voto da relatora abaixo: 

 
Na hipótese, conspira contra o reconhecimento da filiação socioafetiva a constada da 
guarda de fato que se depreende da manifesta ausência de atitudes concretas do casal 
O.D. e I.D, de reconhecer L.C. como sua filha adotiva, fato que ganha ainda maior 
relevo quando comparado com a situação do recorrido, que foi efetivamente adotado 
pelo casal. 
É mesmo que ainda pairassem dúvidas quanto à natureza efetiva das relações 
existentes entre o casal e L.C., o óbito de O.D., e a subsequente realização do 
inventário, que teve como inventariante I.D., guardiã de L.C. trouxeram elementos 
de certeza no que já era perceptível – o casal não considerava L.C. como filha. 
Chega-se a essa conclusão pelo beneficiamento único do recorrido como herdeiro, 
sem que a inventariante – mãe adotiva do recorrido – agisse de alguma forma para 
sanar a possível irregularidade e outorgar à L.C. o status de filha socioafetiva do 
casal. 
[...] 
No entanto, a filiação socioafetiva deve ser inconteste, conjugando, além do óbvio 
convívio entre os possíveis pais e os pretensos filhos, elementos concretos, que 
demonstrem que aqueles tinham o desejo de exercerem a condição de pais – posse 
do estado de filho –, circunstância não demonstrada. 
[...] 
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O primeiro – nome – não foi dado à recorrente, que manteve o nome registral 
outorgado pela mãe biológica. 
Quanto ao tratamento de filha, as provas coligidas, apesar de não afastarem a 
situação, também não a demonstram de forma cabal. 
Finalmente, em relação à repercussão na sociedade da condição de filha, fixou o 
Tribunal de origem que era de conhecimento público a situação de não-adotada da 
recorrente. 
A falta de um desses elementos, por si só, não sustenta a conclusão de que não exista 
a posse do estado de filho, pois a fragilidade ou ausência de comprovação de um, 
pode ser complementada pela robustez dos outros. (BRASIL, 2011-a, p.9-10) 

 

Com efeito, para que se reconheça a posse do estado de filho é necessária sólida 

comprovação que a diferencie do mero auxílio econômico ou psicológico.  

Insta salientar que, no acordão em questão, além dos critérios da posse de estado, 

nome, trato, fama, estudados no capítulo anterior, considerou-se outro elemento para 

reconhecer a filiação socioafetiva qual seja: a vontade de ser pai/mãe. 

  

5.2.3 Recurso Especial Nº 1.401.719 – MG  

 

Trata-se de uma ação de investigação de paternidade na qual a autora descobriu 

que o pai registral não era seu pai biológico. Discute-se se o reconhecimento de paternidade 

socioafetiva impede o reconhecimento da paternidade biológica. 

Destaca-se que a autora, por mais de 35 anos, foi considerada perante a sociedade 

como filha do pai registral, sendo indubitável a consolidação da socioafetividade dado ao 

tempo de convivência.   

Com efeito, a maternidade e paternidade socioafetiva, fundamentada na posse de 

estado: “... tem seu reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica de afeto, 

marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança 

por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à relação pai-

filho.” (BRASIL, 2013-b, p. 6)  

Desde modo, no voto da relatora, constata-se de apesar de a socioafetividade ter 

sido reconhecida, uma vez que demonstrada a posse de estado de filho, consolidada nas mais 

de três décadas de convivência, bem como na relação de afeto entre a autora e o pai registral, 

reconheceu-se a filiação biológica em detrimento da socioafetiva, a fim de preservar o direito 

da autora em ter reconhecida sua ancestralidade.       
13. Essa última hipótese [a maternidade/paternidade socioafetiva, fundada na posse 
do estado de filho] tem seu reconhecimento jurídico decorrente da relação jurídica 
de afeto, marcadamente nos casos em que, sem nenhum vínculo biológico, os pais 
criam uma criança por escolha própria, destinando-lhe todo o amor, ternura e 
cuidados inerentes à relação pai-filho.  
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[…] 
18. Entretanto, é importante mencionar que a prevalência da 
paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como principal 
fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos filhos 
face às pretensões negatórias de paternidade , quando é inequívoco (i) o 
conhecimento da verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de 
nascimento e (ii) a existência de uma relação de afeto, cuidado, assistência moral, 
patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos. (BRASIL, 2013-b, p. 6-11)  

 

No caso em testilha, indubitável a relação de pai e filha existente entre a autora e o 

pai registral, do exposto acima, percebe-se ainda que se considerou a vontade de assumir a 

função de pai pelo registrante, além do efetivo cumprimento dos deveres inerentes a função: o 

cuidado, a assistência tanto econômica como psicológica e o respeito. Contudo, prevaleceu o 

direito a personalidade e ao conhecimento da origem genética.    

 

5.2.4 Recurso Especial Nº 1.244.957 – SC 

 

Na ação de anulação de registro a seguir, podemos observar que a 

socioafetividade prevaleceu sob a ausência de laços consanguíneos. A relatora da decisão 

entendeu consolidada a socioafetividade formada a partir de um ato de vontade do pai 

registral. 

Nessa senda, nada nos autos permite concluir que tenha o recorrido sido induzido 
em erro, nem que tenha ocorrido qualquer vício de consentimento quando do 
registro da criança. Ao reverso: mesmo pairando dúvidas palpáveis acerca da 
identidade biológica da criança, não hesitou em registrá-lo como sua filha, e 
consolidar a existência de vínculo fático, voluntário, com C.X.B. 
Em processos que lidam com o direito de filiação, as diretrizes determinantes da 
validade de uma declaração de reconhecimento de paternidade devem ser fixadas 
com extremo zelo e cuidado, para que não haja possibilidade de uma criança ser 
prejudicada por um capricho de pessoa adulta que, conscientemente, reconhece 
paternidade da qual duvidava, e que depois de 05 – cinco – anos se rebela 
contra a declaração produzida, colocando a menor em limbo jurídico e 
psicológico. 
Mesmo na ausência de ascendência genética, o registro da recorrida como filha, 
realizado de forma consciente, consolidou a filiação socioafetiva –relação de fato 
que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. Isso porque a parentalidade 
que nasce de uma decisão espontânea, deve ter guarida no Direito de Família. 
A alegada ausência de convívio entre C.X.B. e seu pai registral – o recorrido –, é 
lamentável, mas não dá ensejo à reavaliação do inequívoco fato de que ele assumiu, 
em ação volitiva, não coagida, a paternidade sociafetiva. C.X.B. se apropriou da 
condição de filha de R.A.B., situação consolidada pelo próprio, e é esse status que 
em nome da primazia dos interesses do menor não lhe pode ser agora negado, 
apenas para dar guarida ao reconhecimento da inexistência de vínculo genético com 
aquele que, ao tempo da declaração de paternidade, sabia, ou deveria saber, não ser o 
pai biológico da menor. 
A prevalência da filiação socioafetiva em detrimento da verdade biológica, in casu, 
tão somente dá vigência à cláusula geral de tutela da personalidade humana, que 
salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade do ser 
humano. A paternidade socioafetiva, incorporada à personalidade da recorrida, não 
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pode ficar à deriva, em face das incertezas, instabilidades ou interesses do 
declarante, mesmo que vindicados sob o manto da ausência de vínculo biológico, 
pois este foi relegado a segundo plano, quando do nascimento da menor, não 
podendo agora, passados quase onze anos, ser usado para desconstituir a 
paternidade voluntariamente admitida pelo recorrido. (grifo do autor) (BRASIL, 
2012-c, p. 6-7). 
 

 

Conforme se depreende do trecho extraído do voto da relatora, a decisão 

espontânea do pai em registrar a criança como sua filha com a qual não tinha certeza de que 

compartilhava laços biológicos consolidou a filiação socioafetiva, não podendo cinco anos 

depois tentar anular o registro, utilizando com argumento a ausência de vínculo biológico. 

Insta salientar que o pai registral assumiu a função de pai ao registrar a criança, 

não sendo aceitável que anos depois venha a agir contra a sua própria vontade exprimida em 

ato livre e espontâneo, o assento de nascimento da filha. 

Cumpre destacar ainda a ressalva feita em relação ao tempo de convivência, no 

qual a criança teve como pai aquele cujo nome está em seu registro. 

Convém ressaltar que quando do julgamento de uma ação que trata do 

reconhecimento ou anulação de estado de filiação, deve o magistrado sopesar o princípio do 

melhor interesse da criança com o direito do pai registral em anular registro em caso de vício 

de consentimento ou erro.  

Note-se que o primeiro prevalece sob o segundo, uma vez que ato voluntário do 

pai em reconhecer o filho, mesmo que não reflita uma verdade biológica, exprime uma 

vontade consolidada pelos laços afetivos. 

Ademais, destaca-se que não ficou comprovado, no caso em testilha, qualquer 

vício de consentimento ou erro quando do registro da menor.  

Com efeito, mesmo que demonstrado através de exame cientifico e fundamentado 

na certeza quase absoluta da inexistência de vínculos genéticos, o reconhecimento voluntário 

por parte do pai consolidou situação fática e não pode ser desconstruída por mero desejo 

deste.           

5.2.5 Recurso Especial Nº 1.217.415 - RS 

 

Refere-se a uma ação anulatória de adoção póstuma. Nos casos de adoção post 

mortem, observa-se as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do 

menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição como meio para 

comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar. Vejamos: 
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Na verdade, o que informa e define um núcleo familiar estável são os elementos 
subjetivos, que podem ou não existirem, independentemente do estado civil das 
partes. 
Esses elementos subjetivos são extraídos da existência de laços afetivos – de 
quaisquer gêneros –; da congruência de interesses; do compartilhamento de ideias e 
ideais; da solidariedade psicológica, social e financeira, fatores que somados, e 
talvez acrescidos de outros não citados, possam demonstrar o animus de viver como 
família e deem condições para se associar, ao grupo assim construído, a estabilidade 
reclamada pelo texto de lei. 
 [...] 
Naquele grupo familiar o adotado deparou-se com relações de afeto, construiu – nos 
limites de suas possibilidades – seus valores sociais, teve amparo nas horas de 
necessidade físicas e emocionais, em suma, encontrou naqueles que o adotaram, a 
referência necessária para crescer, desenvolver-se e inserir-se no grupo social que 
hoje faz parte. (BRASIL, 2012-b, p. 8-9) 

 

Como é possível perceber do exposto acima, a fim de reconhecer a estabilidade 

das relações familiares procura-se observar a existência de elementos subjetivos, os quais 

permitem demonstrar o vínculo afetivo entre os membros da família. Soma-se a estes 

elementos subjetivos a vontade de viver em família. 

 

5.2.6 Recurso Especial Nº 1.088.157 - PB 

 

Versa quanto à ação declaratória de nulidade de registro civil, na qual o autor 

afirma não corresponder o registro à verdade real. Observe-se o trecho abaixo: 

No caso dos autos, colhe-se de uma análise objetiva das peças processuais que a 
recorrida fora registrada em 1965 como sendo filha de A. T. S., hoje falecido, e H. A. 
T. S. Passados longos 38 anos (em 16/12/2003), a segunda esposa e viúva de A. T. 
S. (recorrente) pretende desconstituir o registro civil de nascimento de S. A. T., 
recorrida, o que, em última análise significa o próprio desfazimento de um 
vínculo de afeto que foi criado e cultivado entre a registrada e seu "pai" com o 
passar do tempo. 
[...] 
De um lado, há de considerar que a adoção à brasileira é reputada pelo ordenamento 
jurídico como ilegal e, eventualmente, até mesmo criminosa (artigo 242 do Código 
Penal). Por outro lado, não se pode ignorar o fato de que este ato gera efeitos 
decisivos na vida da criança adotada, como a futura formação da paternidade sócio-
afetiva. 
Da mesma forma, a reflexão sobre a possibilidade de o pai-adotante pleitear a 
nulidade do registro de nascimento deve levar em conta esses dois valores em rota 
de colisão (ilegalidade da adoção à moda brasileira, de um lado, e, de outro, 
repercussão dessa prática na formação e desenvolvimento do adotado). 
Com essas ponderações, em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução 
consiste em só permitir que o pai-adotante busque a nulidade do registro de 
nascimento, quando ainda não tiver sido constituído o vínculo de sócio-afetividade 
com o adotado. 
Após formado o liame sócio-afetivo, não poderá o pai-adotante desconstruir a 
posse do estado de filho que já foi confirmada pelo véu da paternidade sócio-
afetiva. (grifo do autor) (BRASIL, 2009, p.6). 
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Cumpre destacar que o tempo de convivência bastante elevado entre o adotado e o 

pai-adotante, bem como impende observar que é a segunda esposa, viúva do pai-adotante que 

busca a anulação do ato de vontade de seu falecido marido a fim de desconstituir a relação 

paterno-filial existente entre ele e a filha, sob a alegação de ser falsa a declaração feita pelo 

marido quando do registro da requerida. De modo que, não é possível chegar a uma conclusão 

diferente de que a autora possui meros interesses patrimoniais para pleitear a ação de anulação 

do registro.  

Ademais, em sede de apelação, o juízo de segundo grau destacou a falta de 

comprovação da vontade do pai-adotante falecido em desconstituir a adoção, entendendo que 

o reconhecimento voluntário por parte do de cujus é considerado um ato de adotar e não pode 

ser desconstituído.   

Dentre os critérios observados, destaca-se, ainda, a menção a posse de estado de 

filho a qual exterioriza a relação paterno-filial, de modo que, para a sociedade aparenta a 

existência de uma entidade familiar estável. 

Com efeito, verifica-se a ocorrência do fenômeno de “adoção à brasileira” e 

analisa-se também que com o decurso de tempo já houve a consolidação da socioafetividade. 

No caso verificada a posse de estado de filho, a filiação registral não pode ser destituída uma 

vez que a justiça estaria desfazendo uma relação baseada em afeto, carinho e convívio e não 

mais apenas em laços consanguíneos. 

 

5.2.7 Recurso Especial Nº 450.566 - RS 

 

Trata-se de uma ação negatória de paternidade, na qual os autores são filhos do 

primeiro casamento do suposto pai e pretendem anular o reconhecimento voluntário da 

paternidade do requerido, feita mediante escritura pública. Sustentam os autores que é de 

conhecimento público que seu pai não era o pai biológico da criança. 

De acordo com a representante do menor, o seu falecido companheiro, pai dos 

autores, reconheceu de livre e espontânea vontade a paternidade de seu filho, assim, tendo 

assumido o lugar de pai. 

Para o reconhecimento da socioafetividade, no caso em comento, verificou-se a 

posse de estado de filho, contemplou-se a utilização do nome do pai registral pela criança, o 

trato como filho e a reputação perante a sociedade como filho do pai registral, comprovados 

por meio de prova testemunhal. 
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Outrossim, reconheceu-se a vontade do pai que, mesmo sabendo que a criança não 

era sua filha biológica, registrou-a como tal a fim de manifestar a verdade socioafetiva. De 

fato: 

 
Sob a ótica indeclinável de proteção à criança, do cenário fático descrito no acórdão 
impugnado subjaz a ausência de vício de consentimento na livre vontade 
manifestada pelo pai que, mesmo ciente de que o menor não era a ele ligado por 
vínculo de sangue, reconheceu-o como filho, em decorrência dos laços de afeto que 
os uniram. (BRASIL, 2011-b, p. 9)  

 

Insta salientar que a criança veio a óbito antes do julgamento do recurso especial, 

entendendo o Tribunal que o direito de reconhecimento da filiação socioafetiva era inerente a 

ela, tendo fenecido com o seu falecimento, como se depreende da Ementa: 

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA VOLUNTARIAMENTE RECONHECIDA PROPOSTA PELOS 
FILHOS DO PRIMEIRO CASAMENTO. FALECIMENTO DO PAI ANTES DA 
CITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE.MORTE DA CRIANÇA. 1. A filiação 
socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da personalidade humana, 
que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade e 
definição da personalidade da criança. 2. A superveniência do fato jurídico 
representado pela morte da criança, ocorrido após a interposição do recurso especial, 
impõe o emprego da norma contida no art. 462 do CPC, porque faz fenecer o direito, 
que tão somente à criança pertencia, de ser abrigada pela filiação socioafetiva. 3. 
Recurso especial provido. (BRASIL, 2011-b) 

 

5.2.8 Recurso Especial Nº 1.106.637 – SP   

 

Versa sobre uma ação de adoção, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,  

julgado em 01/06/2010, na qual o padrasto pretende ter sua relação paterno-filial com a filha 

de sua esposa reconhecida sob o fundamento da relação de afeto existente entre eles. Com 

isso: 

O pedido de adoção, formulado neste processo, funda-se no art. 41, §1º, do ECA 
(correspondente ao art. 1.626, parágrafo único, do CC/02), em que um dos cônjuges 
pretende adotar o filho do outro, o que permite ao padrasto invocar o legítimo 
interesse para a destituição do poder familiar do pai biológico, arvorado na 
convivência familiar, ligada, essencialmente, à paternidade social, ou seja, à 
socioafetividade, [...] 
 O alicerce, portanto, do pedido de adoção, reside no estabelecimento de relação 
afetiva mantida entre o padrasto e a criança, em decorrência de ter formado 
verdadeira entidade familiar com a mulher e a adotanda, atualmente composta 
também por filha comum do casal. Desse arranjo familiar, sobressai o cuidado 
inerente aos cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a prole comum, 
seja ela oriunda de relacionamentos anteriores de cada consorte, considerando a 
família como espaço para dar e receber cuidados. (BRASIL, 2010-a, p.12-13)  

 

Como vemos, a fundamentação da legitimidade ativa do padrasto em requerer a 

destituição do poder familiar do pai biológico a fim de adotar a criança foi baseada na 
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existência de vínculo socioafetivo entre o padrasto e a menina, com alicerce na convivência 

familiar, na relação de cuidado e no tratamento de mão-dupla entre a filha e o pai. De modo, a 

demonstrar que, de fato, eles são uma família.  

 

5.2.9 Recurso Especial Nº 1.059.214 - RS  

 

Versa sobre uma ação de anulação de registro civil, no qual alega o autor ter sido 

induzido pela esposa a registrar como suas filhas as requeridas, quando tal fato não 

corresponderia com a verdade real.  

Nos autos do processo foi anexado exame de DNA em relação a uma das 

demandadas, a fim de comprovar a ausência de vínculo biológico e pleitear, com isso, a 

anulação do registro. 

 Em grau de sentença reconheceu-se a filiação socioafetiva, sendo o pedido de 

anulação dos registros negado. O Tribunal do Rio Grande do Sul manteve a decisão de 

primeiro grau, enfatizando a demonstração da posse de estado de filho, impossibilidade de 

desconstituir registro que reflete a existência da socioafetividade, conforme se depreende do 

exposto abaixo: 

A sentença foi mantida em grau de apelação, por acórdão de relatoria da então 
Desembargadora Maria Berenice Dias, cuja ementa é a seguinte: 
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. CARACTERIZAÇÃO 
DA FILIAÇÃO AFETIVA. IMPROCEDÊNCIA. 
Sendo a filiação um estado social, comprovada a posse do estado das filhas, não se 
justifica a anulação de registro de nascimento. Existência de vínculo afetivo entre as 
partes. A narrativa do próprio autor demonstra a existência de relação parental, e 
análise das demais provas é desfavorável à tese do demandante.  
NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (BRASIL, 2012-a, p.1) 

 

Com efeito, a fim de ter anulado o registro de nascimento é necessária, além da 

comprovação de inexistência de vínculos consanguíneos, a ausência de filiação socioafetiva. 

Uma vez que: 

Hoje é muito clara a diferença entre o vínculo parental fundado na hereditariedade 
biológica - que constitui, é verdade, atributo pertencente aos direitos da 
personalidade -, e o estado de filiação derivado da relação socioafetiva construída 
entre pais e filhos - biológicos ou não -, dia a dia na convivência familiar. 
Com efeito, a paternidade atualmente deve ser considerada gênero do qual são 
espécies a paternidade biológica e a socioafetiva. Assim, em conformidade com os 
princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o êxito em 
ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da 
inexistência de origem biológica, e também de que não tenha sido constituído o 
estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na 
convivência familiar. (BRASIL, 2012-a, p.4) 
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Como vimos outro critério que é observado para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva é a existência do fundamento desta espécie de filiação: o afeto.  

O afeto é construído por meio da convivência familiar é de suma importância para 

a consolidação da filiação socioafetiva.  

Desde modo, preserva-se a filiação construída ao longo dos anos e consolidada no 

tratamento recíproco e afeto.   

  

5.2.10 Recurso Especial Nº 1.328.306 – DF 

 

Compreende uma ação negatória de paternidade na qual o autor afirma ter sido 

induzido ao erro ao registrar o filho como seu, haja vista que acreditava ser o pai biológico da 

criança, no entanto, realizado exame de DNA ficou demonstrado que o autor realmente não é 

genitor no menor.  

Nota-se pelo trecho abaixo que não foi consolidada a posse de estado de filho, 

bem como falta a vontade do autor em assumir o lugar de pai. Vejamos:  

Por sua vez, as instâncias ordinárias, competentes para tanto, afastaram a 
denominada "paternidade socioafetiva" do autor da ação negatória de paternidade 
porque os laços foram rompidos quando da separação do casal. Consequentemente, 
inexistindo vínculo de filiação afetiva, ou seja, não havendo a posse de estado de 
filho, deve-se reconhecer a eficácia constitutiva negativa de estado pleiteada na 
inicial, conforme constou tanto na sentença como no acórdão recorrido, que enseja, 
obviamente, a alteração integral do registro público de nascimento da criança, no 
qual constam além dos nomes dos pais, também o dos avós paternos e maternos.  
[...] 
No caso dos autos, o autor desconhecia não ser o pai biológico do menor, tendo sido 
induzido em erro pela genitora. Por outro lado, ficou devidamente demonstrado não 
ter firmado com o filho afetividade suficiente para que desfrutasse da paternidade 
socioafetiva. Assim, quem nunca foi pai, nem afetivo, nem biológico, simplesmente 
não é pai, não havendo como manter um vínculo jurídico estabelecido de forma 
presumida ou por indícios, sem nenhum respaldo probatório. (BRASIL, 2013-a, p.8-
9)  

 

Como se depreende do excerto abaixo, a idade da criança também foi relevante 

para a decisão, uma vez que o fato de a criança constar com apenas dois anos, permite inferir 

que o tempo de convivência entre ela e o suposto pai não foi suficiente para consolidação dos 

laços afetivos a fim de reconhecimento da relação paterno-filial.  

  

Além disso, o acórdão merece ser mantido integralmente à luz do princípio da 
supremacia do interesse do menor, que à época do reconhecimento da real 
paternidade (sua verdadeira origem biológica) contava apenas 2 anos de idade. 
(BRASIL, 2013-a, p.9)  
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Impende salientar que o princípio do melhor interesse da criança, visando protegê-

la é considerado na decisão de retificação de registro público. Note-se que a relação paterno-

filial é imprescindível para a formação de caráter e personalidade do menor. Convém ressaltar 

que:  

O reconhecimento em questão influenciará toda história de vida da criança, que 
praticamente se inicia, bem como seus direitos e deveres familiares e sucessórios, 
com reflexos, inclusive, nos direitos de personalidade, sendo inerente à dignidade 
humana a necessidade que os documentos oficiais de identificação reflitam a 
veracidade dos fatos da vida, desde que a retificação não atente contra a ordem 
pública. (BRASIL, 2013-a, p.9)  

 

O tribunal considerou que não havia laços afetivos entre o pai registral e o menor 

dado que quando da separação do pai registral e a mãe do menor, a criança tinha um ano e 

sete meses, de modo que ainda não consolidados os laços socioafetivos entre o autor e o 

menor, como se observa da transcrição da sentença:  

Trata-se, aliás, de relação jurídica extra commercium , como se vê da sentença, que 
merece transcrição no ponto que interessa: 
"No caso em apreço, como bem colocou a il. Representante do Ministério Público, 
não se afigura a manutenção do registro para fins de preservação dos laços 
socioafetivos. Isto porque o ajuizamento da ação já indica que eles inexistiam . 
Ademais, conforme o próprio autor narra na inicial, aquele, na data da propositura 
da ação, encontrava-se separado de fato da genitora do menor desde dezembro de 
2004, quando João Victor contava com apenas um ano e sete meses de idade. Ou 
seja, o curto convívio entre autor e primeiro requerido não criou laços 
socioafetivos a justificar a manutenção do registro. Acresça-se a isso que 
segundo se extrai dos autos, atualmente o Sr. Alexandre já tem livre acesso ao 
menor, de forma que, tratando-se de criança em tenra idade, tudo indica que 
facilmente se adaptará ao verdadeiro pai, desligando-se, por completo, das 
relações anteriores " (e-STJ fl. 497 - grifou-se). (BRASIL, 2013-a, p. 9-10)  

 

Considerado ainda quanto do relatório da decisão, o parecer do Ministério 

Público, no qual, atentou-se para o fato de a criança na sua vida social utilizar do nome do pai 

biológico e na vida escolar o nome do pai registral: 

(...) 
Ressalte-se ainda, o fato do registro da criança ainda não ter sido alterado causando 
transtornos não somente quanto aos documentos, mas emocionalmente, tendo em 
vista que a criança na sua vida social é chamada por um sobrenome e na escola pelo 
outro que consta no registro de nascimento, causando-lhe constrangimento na vida 
escolar diante dos colegas. (BRASIL, 2013-a, p.15)  

 

Com efeito, a decisão considerou que a criança ainda muito pequena não teria 

formado laços afetivos com o pai registral e poderia facilmente adaptar-se a convivência com 

o seu genitor. 

A falta de convivência entre pai registral e a criança, bem como a falta de vontade 

do primeiro em manter-se na função da paternidade levaram o tribunal a optar pela anulação 
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do registro, com base no princípio do melhor interesse do menor, tendo em vista que a criança 

quando do julgamento dos autos já havia, inclusive, iniciado convivência com o pai biológico. 

 Destarte, deve-se concluir, que o princípio do melhor interesse do menor é o 

entendimento que deve prevalecer ao analisar a relação paterno-filial a fim de optar pela 

prevalência da filiação socioafetiva ou da filiação biológica.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as transformações do conceito jurídico de família, a perda de seu caráter 

patrimonial, a adoção pela Constituição da República da prevalência da afetividade, 

instituindo a paternidade responsável, vedando a discriminação entre os filhos, consolidou-se, 

então, o entendimento que o fundamento das relações da entidade familiar baseia-se no afeto, 

no amor, no carinho, no cuidado, na busca pela felicidade plena de seus membros. 

Com isso, o afeto ganhou relevância jurídica e passou a ser considerado como 

elemento de formação de relação de parentesco, deixou de ser apenas um fato psicológico e 

ganhou normatividade jurídica. 

Os critérios jurídico e biológico para o reconhecimento da filiação adquiriram 

novos contornos, uma vez que a relevância da instituição do casamento para o 

reconhecimento da filiação perdeu o sentido e a diferenciação entre filhos legítimos e 

ilegítimos foi superada pelo princípio da igualdade. 

O critério jurídico tornou-se ultrapassado diante das novas técnicas científicas e o 

caráter biológico das relações de parentesco converteu-se em sinônimo de verdade real, ao ser 

fundamentado em exames amparados por uma certeza quase absoluta. 

Sob o alicerce desta certeza absoluta, a ideia de origem genética e laços biológicos 

solidificaram seus espaços nas decisões. O registro de nascimento não mais poderia refletir 

uma verdade que não correspondesse à verdade real ou biológica. 

Contudo, a dinâmica da sociedade passou a exigir novos conceitos de família. A 

possibilidade do divórcio, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a constituição de 

novos formatos de família formados por pais separados e seus filhos do primeiro casamento, 

as famílias constituídas por uma mãe ou um pai, famílias sem a presença de um ancestral, o 

desenvolvimento da ciência, possibilitando a reprodução assistida e provocando a distinção 

entre genitor e pai; fatos que clamaram por outros meio de reconhecer a relação paterno-filial. 

Com isso, a filiação socioafetiva fixou seu lugar no direito brasileiro por meio da 

Constituição Federal de 1988 com a previsão do princípio da igualdade, do princípio da 

afetividade, do princípio da solidariedade, da paternidade responsável, do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

As espécies de filiação socioafetiva: adoção, reconhecimento voluntário, filhos de 

criação, reprodução artificial heteróloga, deixam claro a sua presença no ordenamento 

brasileiro. 
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A figura dos filhos de criação é bastante comum no interior dos estados 

brasileiros, quando os pais biológicos não possuem condições financeiras de fornecer aos 

filhos o cuidado e proteção, transferem a responsabilidade a quem possa fazê-lo. 

A posse de estado de filho, principal manifestação da filiação socioafetiva, 

permite perceber a relação de afeto existente entre os pais e os filhos.           

Ao exprimir a vontade de se tornar pai/mãe, assume-se a função de criar, cuidar, 

proteger, amar, educar, sustentar o filho. Essa vontade não pode ser revista ou anulada. 

Alguém não pode por mero capricho abraçar a função paterna ou materna e depois tentar 

desfazer o vínculo, tal atitude pode provocar danos irreversíveis a personalidade e 

desenvolvimento de uma criança. É neste sentido que os tribunais têm entendido contra a 

anulação e/ou retificação de registros de nascimento assentados no reconhecimento voluntário 

e na adoção. Mesmo que eivados de erro, os julgados procuram preservar a socioafetividade 

quando já consolidada, a fim de proteger o interesse da criança. 

Como critérios para o reconhecimento da filiação socioafetiva aponta-se: o tempo 

de convivência, importante para a consolidação do afeto, mas a quantidade para a efetivação 

de um liame jurídico entre pessoas é relativa, sendo necessário observar as peculiaridades do 

caso concreto. A caracterização da posse de estado de filho, ideia consolidada para a 

verificação da filiação socioafetiva tanto na doutrina como na jurisprudência brasileira por 

meio dos elementos: fama, trato e nome que exprimem o afeto e a vontade de viver em 

família. O afeto, elemento jurídico indispensável para o reconhecimento da socioafetividade. 

E é por meio da convivência familiar que os laços de afeto são consolidados. 

Com isso, deve-se concluir que o entendimento majoritário dos tribunais 

superiores é que a socioafetividade deve prevalecer em detrimento do critério biológico. 

Contudo, quando o autor da ação é o filho que busca conhecimento de sua origem genética, 

mesmo que se reconheça a filiação socioafetiva, esta não impede que a filiação biológica 

também seja reconhecida. 

No entanto, insta-se que, o direito ao conhecimento da ancestralidade não coincide 

com o direito a filiação, de modo que é importante distinguir quando a busca do autor é pela 

simples ciência de sua origem genética, direito inerente a personalidade ou quando ele busca 

reconhecer a relação jurídica.  

Impende salientar que uma sentença não pode impor o afeto. O sentimento de 

carinho, amor, cuidado, respeito recíproco característico da relação paterno-filial, não pode 

ser imposto a alguém, precisa ser construído, por isso, convém ressaltar que nas ações de 

investigação de paternidade as quais se propõe declarar a verdade biológica a fim de registrá-
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la, pode até obrigar ao genitor a prover alimentos e resultar em reconhecimento de direitos 

sucessórios, porém, não é possível que uma sentença force os laços afetivos entre o 

investigado e o investigante.  

A filiação hoje é construída, não mais presumida ou concebida. É percebida pela 

posse de estado de filho, construída pelo afeto e pela convivência familiar e desejada pela 

vontade de assumir a função de pai. Não mais se busca a perpetuação do sangue ou do 

patrimônio, nem a preservação da paz familiar. E sim, a felicidade plena de cada membro da 

família.     

Com o advento pela Constituição da República de 1988, que consolidou o 

conceito de paternidade responsável, o princípio da igualdade entre os filhos, o princípio da 

solidariedade, o princípio da dignidade humana, é possível concluir que a família ganhou um 

novo significado e uma nova função. Sendo assim, cada membro possui seu lugar nesta busca 

pela felicidade plena. 

Destarte, o elo entre os participantes da entidade familiar não mais se baseia em 

critérios legal ou biológico, mas em laços de afetividade.  

O afeto ganhou força jurídica, deixando de ser percebido meramente como um 

fato psicológico, ligado ao sentimento, mas considerado inerente à pessoa humana, e alcançou 

caráter jurídico ao possibilitar o reconhecimento de relação jurídica paterno-filial, dando-lhe a 

seus membros consequências obrigacionais e patrimoniais. 

De fato, o afeto existente entre aquele que pretende anular o registro e aquele que 

foi registrado é de suma importância para a verificação se houve consolidação da filiação 

socioafetiva.  

É imprescindível notar que é possível haver afeto entre pessoas, sem ter 

reconhecido o liame jurídico da relação de parentesco. Assim, o afeto observado para 

reconhecimento da filiação socioafetiva vai além do sentimento entre o requerente e o 

requerido. É o afeto específico existente entre pai e filho.  É preciso, então, observar a 

vontade e a posse de estado de filho. 

Apesar de a legislação brasileira não tratar explicitamente quanto a filiação 

socioafetiva, nem estabelecer seus critérios para reconhecimento, essa espécie de filiação já 

está consolidada no direito de família nacional e é identificada através da confirmação da 

existência de laços afetivos entre os supostos pais e os pretensos filhos.  

As relações humanas são de suma importância para o homem uma vez que é a 

partir dessas que o ser humano forma seu caráter e desenvolve sua personalidade, o 
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sentimento é inerente à condição humana, é apenas lógico dá ao afeto normatividade, haja 

vista seu relevante valor para a criação e desenvolvimento do homem. 

Ressalte-se ainda que, nas ações denegatórias de paternidade e anulação de 

registro, o foco deve ser defender o interesse do filho registral. 

Os tribunais brasileiros têm considerado a formação de laços afetivos com 

observância do tratamento como filho, a reputação na qualidade de filho e pai pela sociedade 

e o uso do nome, a posse de estado de filho que reflete a relação paterno-filial.  

Conclui-se que entende a jurisprudência que o afeto se consolida na convivência 

familiar, demonstrado pelo auxílio material e psicológico, os sentimentos de carinho, de 

cuidado, de proteção e respeito recíproco entre as partes e o afeto específico da relação entre 

pai e filho. Ademais, considera-se, ainda, a vontade de viver em família, de aceitar o lugar de 

pai na vida de alguém o que não pode ser desconstituída por meio de uma sentença, uma vez 

consolidada a afetividade entre as partes e a posse de estado de filho. Ressalte-se que, pela 

jurisprudência do STJ, o princípio do melhor interesse do menor é o que tem prevalecido 

diante das tentativas de desconstrução da filiação socioafetiva, observando qual das relações 

seria a melhor opção para o seu desenvolvimento psicossocial. 
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