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FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E OS ASPECTOS LEGAIS DA 

PATERNIDADE 

 

 

Bianca Hayashi Mendes 

 

 

RESUMO 

 

Hodiernamente a filiação socioafetiva vem sendo reconfigurada e reconhecida com a 
evolução da sociedade. O Poder Judiciário vem conferindo atributos jurídicos a pais 
e mães que possuem apenas vínculos afetivos com seus filhos, de maneira distinta 
dos vínculos biológicos em que, perante a lei e a sociedade, detém de seu 
reconhecimento pleno. Assim, o referido trabalho visa demonstrar os aspectos 
jurídicos do estado da filiação socioafetiva, bem como abordar uma relevante 
reflexão social na temática que envolve a parentalidade e o amor, com devido 
respaldo na análise jurídica da proteção da criança e do adolescente, e do atual 
posicionamento do Poder Judiciário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família. Reconhecimento. Socioafetividade. 
 

 

SOCIO-AFFECTIVE FILIATION AND THE LEGAL ASPECTS OF PARENTHOOD 

 
ABSTRACT 
 
Nowadays socio-affective filiation has been acknowledged and reshaped by the 
evolution of society. The judiciary has been recognizing as fathers and mothers 
people who have only affectional bonds with their children, unlike the biological 
parents who are fully recognized by the law and society due to the genetical bonds 
between them and their children. Therefore, this paper aims to demonstrate the 
judicial aspects that led to the recognition of socio-affective filiation by the state, as 
well as to discuss the relevant social function of theme of parenthood and love, 
taking into consideration the protection of the child and the adolescent according to 
the judiciary, the current understanding that the judiciary has on the theme. 
 
KEYWORDS: Family law. Acknowledgement of filiation. Socio-affective filiation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Direito de família ganhou nova dimensão com o reconhecimento da filiação 

socioafetiva, pois tal entendimento traz consigo a evolução da sociedade com as 

novas formas de famílias. 

A realização desta pesquisa tem o intuito de examinar o reconhecimento da 

socioafetividade e, para tanto, foi analisado a filiação socioafetiva, alcançando 

principalmente sua função social, consequências e aspectos jurídicos. 

Com o aprofundamento do tema, verificou-se que a filiação entre duas 

pessoas não se dá apenas pelo vínculo biológico, mas sobretudo pelo afetivo, e para 

melhor entendimento foi exemplificado outras espécies de filiação, sendo conclusivo 

que para a formação dessas também é necessário a afetividade entre as partes. 

Desta forma, para a produção desta pesquisa foi utilizada a consulta de 

obras, artigos e documentos eletrônicos que tratam do assunto, bem como da 

legislação pertinente, elevando referida análise na importância da temática que 

envolve a atual sociedade e a atuação do judiciário. 

 

 

2 NOÇÕES GERAIS DE FILIAÇÃO 

 

Antes de adentrar no tema filiação socioafetiva, faz-se necessário realizar 

uma análise das noções gerais de filiação, desta forma demonstrar-se-á que a 

filiação socioafetiva é a relação entre pais e filhos independentemente de sua 

origem.  

A relação entre genitor/genitora e filho inicia-se desde os primeiros instantes 

da vida. Tal relação é fortemente estabelecida em decorrência dos necessários 

cuidados especiais à criança. Dessa maneira, surge a dependência em relação à 

família, a qual é a responsável pela identificação social, e também, a base do 

desenvolvimento do ser humano. (DIAS, 2013, p. 362) 

Segundo o doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, a definição de filiação é 

“um fenômeno excepcionalmente complexo, com características biológicas e 

fisiológicas, além de pertencer ao mundo físico e ao mundo moral, por englobar 
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simultaneamente o fato concreto da procriação e uma relação de direito”. (FUJITA, 

2009, p. 09) 

Filiação pode ser considerada a relação de parentesco consanguíneo, em 

primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa àquela que a gerou, ou a 

recebeu como se gerada por ela fosse. (RODRIGUES, 2004, p. 297) 

Nas lições de José Bernardo Ramos Boeira, entende-se que “a filiação é a 

relação de parentesco que se estabelece entre pais e filhos, sendo designada, do 

ponto de vista dos pais, como relação de paternidade e maternidade”. (BOEIRA, 

1999, p. 29) 

Dessa maneira, entende-se que a filiação é o vínculo entre pais e filhos, seja 

de maneira biológica ou afetiva. Portanto, não importa que o filho seja gerado 

biologicamente pelos pais, basta ser declarado como tal. A respeito dessa 

declaração, há diversas formas de aferir a condição em questão, de modo que isso 

será abordado neste trabalho em momento oportuno. 

 

 

2.1 DOS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Antes de tratar diretamente do escorço histórico filiativo, é importante 

ressaltar os aspectos históricos das famílias. 

O conceito de família no Direito Romano vinculava-se a figura masculina, a 

qual era denominada de pater e tinha como fundamento a perpetuação do grupo 

familiar, não levando em consideração o lado afetivo de seus membros, onde, por 

vezes, predominava a desigualdade, pois as mulheres e os filhos não detinham 

direitos. (VENOSA, 2011, p. 05) 

No Brasil, especificamente o Código Civil de 1916, foi responsável em tratar 

das questões familiares da época. Dessa forma, o único tipo de família protegida 

pelo código era a legítima, isto é, aquela reconhecida e constituída através do 

matrimônio, sendo a sua dissolução proibida. Assim, somente os filhos desta relação 

detinham o direito de serem reconhecidos, restando assim os filhos fora da relação 

matrimonial, negligenciados. (DIAS, 2013, p. 30) 
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Nesse sentido, a filiação era convergente entre os doutrinadores e estudiosos 

da matéria, no que tange não poder dissociar o estudo da filiação do estudo da 

paternidade e maternidade, por se tratar de procriação. Nesse enfoque, 

necessariamente estaríamos unindo três pessoas, ou seja, o filho e os seres que o 

geraram. Essa ideia não se sustena no contexto atual, pois com o avanço das 

técnicas de reprodução assistida, em alguns casos, a concepção de uma criança 

não necessita tão somente de pai e mãe, mas também de terceiros para obter êxito. 

(BOSCARO, 2002, p. 15) 

Antes da criação da Constituição de 1988, era havia diferenciação entre a 

filiação legítima, da filiação ilegítima, ou seja, legítimos os filhos concebidos do 

casamento, ilegítimos os concebidos fora do matrimônio. Havia também diferença do 

filho havido de forma adotiva. Assim, dada a variedade de forma de filiação, era 

importante mostrar e provar a legitimidade da filiação.  (GONÇALVES, 2015, p. 323 

e 324) 

Atualmente, segundo Carlos Roberto Gonçalves é possível verificar: 

 

Malgrado a inexistência, por vedação expressa da lei, de diversidade de 
direitos, qualificações discriminatórias e efeitos diferenciados pela origem da 
filiação, estabelece ela, para os filhos que procedem de justas núpcias, uma 
presunção de paternidade e a forma de sua impugnação; para os havidos 
fora do casamento, critérios para o reconhecimento, judicial ou voluntário; e, 
para os adotados, requisitos para sua efetivação. (GONÇALVES, 2015, p. 
324) 

 

Observa-se então, no que tange as famílias, bem como a filiação, uma grande 

diferença dos dias atuais, seja por causa dos pensamentos arcaicos daquela época 

em que fazia distinção entre direitos dos homens e das mulheres, seja porque havia 

distinção entre filhos concebidos dentro ou fora do casamento. No entanto, o que 

realmente importa é que a sociedade e o direito andam lado a lado, sempre 

complementando um ao outro. (GONÇALVES, 2015, p. 323 e 324) 

 

 

2.2 DO TRATAMENTO JURÍDICO À FILIAÇÃO 

 

O tratamento jurídico à filiação viveu grandes avanços com o decorrer do 

tempo, como será demonstrado. 
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Com o passar do tempo, o casamento deixou de ser a única forma de 

constituir família, assim, passou aceitar como entidade familiar, a união estável e até 

mesmo as famílias monoparentais, ou seja, aquelas constituídas por apenas um dos 

pais e seu filho, independente de vínculo matrimonial. Deste modo, deixou-se de 

lado o modelo patriarcal até então existente, passando assim serem consideradas 

como família, e, portanto, protegidas pelo ordenamento jurídico, as situações acima 

descritas que antes estavam sem resguardo jurídico. (DINIZ, 2006, p. 11) 

Com a criação do Decreto-Lei nº 4.737/42, foi autorizado o reconhecimento de 

filhos de pessoas desquitadas. Essa foi a primeira norma brasileira que mudou o 

entendimento em relação aos filhos adulterinos, o que estendeu a estes o 

reconhecimento, pois anteriormente mencionava apenas “os filhos havidos fora do 

matrimônio”, para haver o reconhecimento após o desquite dos pais, não fazendo 

qualquer distinção entre os filhos de fora do casamento e os e os filhos concebidos 

na constância deste. (PEREIRA, 2004, p. 345) 

Posteriormente, no ano de 1949, a Lei nº 883 ampliou o entendimento, 

possibilitando o reconhecimento não apenas após o desquite, mas estendendo a 

possibilidade de reconhecimento de filhos havidos fora do matrimônio antes do fim 

da sociedade conjugal, qualquer que fosse a sua causa. Contudo, ainda ficou 

vedado o reconhecimento dos filhos incestuosos, aqueles filhos concebidos da 

relação entre pais e filhos ou entre irmãos. (DINIZ, 2006, p. 461) 

Em 1984, a Lei nº 7.250 acrescentou um dispositivo à Lei nº 883/49, 

permitindo o reconhecimento judicial da paternidade de pessoa casada, desde que 

estivessem separados de fato, há mais de cinco anos, sendo possível, também, a 

declaração de vínculo formal de filiação. (GAMA, 2003, p. 375) Não obstante, isso só 

valia para os filhos adulterinos por parte do pai, pois sendo estes da mãe, não 

poderiam ser reconhecidos devido à presunção de que é pai quem as núpcias 

indicam. (DINIZ, 2006, p. 463) 

Segundo Sílvio de Salvo Venosa, a Constituição de 1988 foi o grande divisor 

de águas do direito privado em especial, entretanto, não exclusivamente nas normas 

de direito de família. O reconhecimento da união estável como entidade familiar, 

trazido pelo artigo 226, § 7º da Constituição Federal, foi um grande passo jurídico e 

sociológico em nosso meio. É nesse diploma que se encontram princípios expressos 

acerca do respeito à dignidade da pessoa humana. Situam-se neste campo os 



6 
 

institutos do direito de família, o mais humano dos direitos, como a proteção à 

pessoa dos filhos, direitos e deveres entre cônjuges, assim como a igualdade de 

tratamento entre esses. Foi também a Constituição Federal de 1988 que abordou o 

princípio constitucional da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, 

conforme previsto no artigo 226, § 5º do referido diploma. Nesse enfoque, também 

há a igualdade absoluta dos filhos, não importando sua origem ou a modalidade do 

vínculo, especificado no artigo 227, § 6º, ainda da Constituição de 1988. (VENOSA, 

2011, p. 07) 

Por fim, no Código Civil de 2002, em consonância com a Constituição Federal 

vigente, não há mais qualquer tipo de discriminação entre os filhos. Contudo, 

mantém aos filhos concebidos na constância do casamento, a prerrogativa de 

presunção de paternidade, já os filhos havidos fora do casamento, necessitam de 

reconhecimento voluntário ou judicial para aferir tal condição. (GONÇAVES, 2010, p. 

305) 

 

 

3 DAS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO 

 

Dentre as espécies de filiação, destaca-se a existência das decorrentes de 

origem biológica, de adoção judicial, adoção à brasileira e de socioafetividade. 

Desta forma, todas as regras sobre parentesco consanguíneo estruturam-se a 

partir da noção de filiação, pois, a mais próxima, a mais importante e principal 

relação de parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos. (VELOSO, 1997, p. 

07) 

Nesse sentido, a filiação biológica é a filiação definida pelo vínculo de 

consanguinidade, podendo ser comprovada pela genética. (MONTEIRO, 2004) 

Por outro lado, pode-se realizar o vínculo de parentesco civil pelo ato da 

adoção, o que gera o liame legal de paternidade, e por efeito, desliga-se o adotado 

de qualquer vínculo com os pais biológicos.  (DINIZ, 2010, p. 449) 

Outra espécie de filiação é a adoção à brasileira, ato este que se define pelo 

registro do filho de outra pessoa como se seu fosse, filiação esta que envolve a área 

cível e penal. 
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A filiação decorrente da socioafetividade entre pais e filhos é aquela 

estabelecida pela relação de afeto, como o próprio nome diz, e que pode gerar a 

multiparentalidade. Tal situação ocorre quando uma pessoa possui o registro com 

filiação biológica e afetiva.  

Portanto, independentemente da origem e da espécie de filiação, ressalta-se 

que há relação de afetividade estabelecida entre as partes. 

 

 

3.1 DA FILIAÇÃO DECORRENTE DA ORIGEM BIOLÓGICA 

 

Filiação biológica ou natural é a relação que se estabelece, por laços de 

sangue, entre uma pessoa e seu descendente em linha reta do primeiro grau. 

(FUJITA, 2009, p. 62) 

Sobre o tema, Clovis Beviláqua enfatiza: 

 

O parentesco criado pela natureza é sempre a cognação ou 
consanguinidade, porque é a união produzida pelo mesmo sangue. O 
vínculo do parentesco estabelece-se por linhas. Linha é a série de pessoas 
provindas por filiação de um antepassado. É a irradiação das relações 
consanguíneas. (BEVILÁQUIA, 1975, p. 769) 

 

A filiação resultante da reprodução humana natural ou carnal é aquela que 

envolve uma relação sexual entre um homem e uma mulher com a consequente 

concepção, pouco importando a sua origem: se ocorreu dentro do matrimônio, ou 

fora do matrimônio, ou entre noivos ou namorados, ou entre menores “ficantes” 

(termo contemporaneamente utilizado que significa aqueles que, ocasional e 

descompromissadamente, decidiram ter momentos de intimidade sexual), dos quais 

resultaram a gravidez e o consequente nascimento de uma criança. (FUJITA, 2009, 

p. 62) 

Entretanto, com o passar do tempo, dois fenômenos romperam o caráter 

absoluto do princípio da origem biológica. Maria Berenice Dias explica: 

 

O primeiro foi ter deixado a família de se identificar pelo casamento. No 
momento em que se admitiram entidades familiares não constituídas pelo 
matrimônio, passou-se a reconhecer a afetividade como elemento 
constitutivo da família. Essa mudança de paradigma não se limitou ao 
âmbito das relações familiares. Refletiu-se também nas relações de filiação. 
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Com isso o estado de filiação desligou-se da verdade genética, relativizou-
se o papel fundador da origem biológica. Como diz Paulo Lobo, na realidade 
da vida, o estado de filiação de cada pessoa humana é único e de natureza 
socioafetiva, desenvolvido na convivência familiar. (DIAS, 2013, p.363) 

 

Ainda, há a possibilidade de se realizar a reprodução assistida, cuja 

classificação é a filiação biológica. Contudo, não tem por base a conjunção carnal, 

pois trata-se de um “conjunto de técnicas que tem como fim provocar a gestação 

mediante substituição ou a facilitação de alguma etapa que se mostre deficiente no 

processo reprodutivo” (SCARPARO, 1991, p. 05). Esta poderá ser homóloga 

(materiais genéticos dos cônjuges ou companheiros) e heteróloga (material genético 

de terceiro). (FUJITA, 2009, p. 62) 

Na reprodução humana assistida heteróloga observa-se que será pai ou mãe 

biológico aquele que, de maneira anônima, promoveu a doação de seu material 

genético, seja masculino ou feminino. Embora não receba o reconhecimento legal de 

pai ou de mãe, este será conferido na forma socioafetiva, ao esposo ou 

companheiro da mulher que teve o seu óvulo fertilizado pelo sêmen de um terceiro, 

ou à mulher ou companheira do homem, cujo sêmen fertilizou o óvulo de outra 

mulher (está hipótese não se encontra prevista no Código Civil). (FUJITA, 2009, p. 

63) 

Dentre as diversas mudanças em relação a compreensão de filiação, 

ocorreram avanços científicos, no qual existe uma verdade biológica, comprovada 

por meio de exame laboratorial, afirmando-se com precisão a existência de um liame 

biológico entre duas pessoas.  

Nesse sentido Maria Berenice Dias esclarece que: 

 

O direito de conhecer a origem genética, a própria ascendência, é um direito 
fundamental, um direito de personalidade. Trata-se de um direito individual, 
personalíssimo, e não significa necessariamente direito à filiação. Hoje está 
mais fácil descobrir a origem genética”. (DIAS, 2007, p. 326) 

  

Desta maneira, conclui-se que a filiação pela origem biológica é aquela 

caracterizada pela relação sanguínea com a existência de um liame biológico entre 

pais e filhos.  
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3.2 DA FILIAÇÃO DECORRENTE DE ADOÇÃO JUDICIAL 

 

A adoção é o negócio jurídico pelo qual se promove, mediante sentença 

judicial constitutiva, o ingresso de uma pessoa, menor ou maior de idade, capaz ou 

incapaz, como filho na família do adotante, independentemente da existência entre 

elas de uma relação parental consanguínea ou afim, desfrutando o adotado de todos 

os direitos e deveres inerentes à filiação. (PEREIRA, 2004, p. 392) 

Para João Manuel de Carvalho Santos, a adoção “é um ato jurídico, entre 

duas pessoas, que estabelece relações civis de paternidade e de filiação.” (SANTOS, 

1989, p. 05) 

Carolina Cintra Barbosa dispõe que a adoção possui duas finalidades: dar 

filhos a quem não pode os ter biologicamente e dar pais aos desamparados, a fim de 

lhes trazerem melhores condições sociais. (BARBOSA, 2010) 

A Lei Nacional da Adoção estabelece prazos para dar mais agilidade aos 

processos de adoção, criando um cadastro nacional a fim de facilitar o encontro de 

crianças e adolescentes em condições de serem adotados por pessoas habilitadas. 

Além disso, limita em dois anos, prorrogáveis em caso de necessidade, a 

permanência de criança e jovem em abrigo. A transitoriedade da medida de 

abrigamento é ressaltada na nova redação dada ao art. 19, do ECA, que fixa o prazo 

de seis meses para a reavaliação de toda criança ou adolescente que estiver 

inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional. O cadastro nacional 

foi definido em resolução do Conselho Nacional de Justiça. (GONÇALVES, 2015, p. 

390) 

Podem adotar, as pessoas que sejam maiores de 18 anos, conforme 

preceitua o artigo 42 do ECA, com a nova redação dada pela Lei n. 12.010/2009: 

“Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos independentemente do estado civil”. 

Contudo, deve existir entre o adotante e o adotado a diferença de idade de 

pelo menos 16 (dezesseis) anos, conforme dispões o artigo 1.619, do código Civil, e 

o artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (VICENTE, 2006) 

A competência para julgar os pedidos de adoção será estabelecida conforme 

a idade do adotando. Em se tratando de menor de dezoito anos, a competência será 

o do Juízo da Infância e da Juventude. Porém, caso o adotando seja maior de 
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dezoito anos, a competência será do Juízo da Vara de Família. Em ambos os casos, 

a adoção será feita mediante processo judicial, sempre com a intervenção do 

Ministério Público. (BARBOSA, 2010) 

O art. 48 da Lei nº. 8.069/90 determina que: “A adoção é irrevogável”. Igual 

matéria é tratada no Código Civil em seu artigo 1.621, §2º: “O consentimento 

previsto no caput é revogável até a publicação da sentença constitutiva da adoção”. 

(BARBOSA, 2010) 

Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves: “A adoção gera um parentesco 

entre adotante e adotado, chamado de civil, mas em tudo equiparado ao 

consanguíneo (CF, art. 227, §6º)”. (GONÇALVES, 2015, p. 410) 

Preceitua, com efeito, o art. 41 caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que “a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os 

pais e parente, salvo os impedimentos matrimoniais.”  

Essa é a principal característica da adoção nos termos em que se encontra 

estruturada no Código Civil. Ela promove a integração completa do adotado na 

família do adotante, na qual será recebido na condição de filho, com os mesmos 

direitos e deveres dos consanguíneos, inclusive sucessórios, desligando-o, definitiva 

e irrevogavelmente, da família de sangue. (GONÇALVES, 2015, p. 410-411) 

Portanto, a filiação decorrente da adoção judicial cria um parentesco civil de 

filiação entre as partes, o qual gera todos os efeitos como se o filho ou pais 

biológicos fossem.  

 

 

3.3 DA FILIAÇÃO DECORRENTE DE ADOÇÃO À BRASILEIRA 

 

A adoção à brasileira é a que consiste no reconhecimento registral de 

determinada pessoa como sendo filho de outros que não se traduzem como seus 

pais biológicos, sem obedecer aos trâmites legais, caracterizando um procedimento 

irregular, tipificador de crime de falsidade ideológica. (GUIMARÃES, 2000, P. 32) 

Um dos motivos que influenciam na prática da adoção à brasileira é a esquiva 

de um processo judicial para adoção, demorado e dispendioso, além do medo de 
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não lhe ser concedida a adoção pelos meios regulares, pois há uma grande 

formalidade a ser seguida durante o processo, devendo aguardar no final uma 

sentença do juiz, que analisará os requisitos, e caso o adotante não esteja apto, 

rejeitará o pedido. (PAULA, 2007) 

Desta forma, as pessoas passam a optar pela adoção à brasileira para atingir 

seu objetivo de forma rápida e fácil, sem pensar nas consequências que poderão 

surgir através desta prática ilegal. Destacam-se duas consequências relevantes de 

tal ato. (NASCIMENTO, 2014) 

Uma consequência importante sobre a adoção à brasileira é a que trata da 

esfera penal, visto que há previsão legal do ilícito de registrar filho alheio como 

próprio, sendo assim a adoção à brasileira é um crime previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro. (NASCIMENTO, 2014) 

A adoção à brasileira vem sendo comumente praticada do Brasil, por mais 

que seja por nobre motivo, tal prática vem a ser uma dissimulação e uma infração à 

lei, visto que é tratada como crime tipificado no artigo 242, do Código Penal 

Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940). (BOCHNIA, 2010) 

Ademais, o crime de falsidade ideológica trazida pelo artigo 299, do Código 

Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) vem complementar a tipicidade da prática de registro 

de filho alheio em nome próprio. (NASCIMENTO) 

Para Belmiro Pedro Welter, na filiação decorrente de adoção à brasileira:  

 

Não cabe anulação do ato registral por parte daquele que, mesmo tendo 
ciência de que a criança, ou adolescente, não era sua, promoveu o seu 
reconhecimento voluntário perante o Cartório do Registro Civil. Essa 
conduta corresponde a uma adoção e, portanto, irrevogável. (WELTER, 
2003, P. 151) 

 

A jurisprudência brasileira tem firmado posicionamento no sentido de não 

invalidação do registro de nascimento, uma vez configurada a filiação socioafetiva 

contida na adoção à brasileira. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça, 2015) 

Desta maneira, verifica-se que embora a adoção à brasileira seja tipificada no 

Código Penal, o ato praticado não gera a automática invalidação do registro do 

adotado, tendo em vista que se leva em consideração a maior relevância da 

socioafetividade das partes envolvidas. 
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3.4 DA FILIAÇÃO DECORRENTE DA PATERNIDADE/MATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA 

 

A filiação socioafetiva é compreendida pela relação entre pai e filho, ou entre 

mãe e filho, ou entre pais e filho, em que inexiste liame de ordem sanguínea entre 

eles, havendo, porém, o afeto como elemento aglutinador, tal como uma sólida 

argamassa a uni-los em suas relações, seja no âmbito pessoal, assim como no 

âmbito patrimonial. (FUJITA, 2009, p. 70) 

De acordo com Maria Berenice Dias, a filiação socioafetiva corresponde à 

verdade aparente e decorre do direito à filiação. O filho é titular do estado de filiação, 

que se consolida na afetividade. Não obstante, o art. 1.593 evidencia a possibilidade 

de diversos tipos de filiação, quando menciona que o parentesco pode derivar do 

laço de sangue, da adoção ou de outra origem, cabendo à hermenêutica, a 

interpretação da amplitude normativa previsto pelo Código Civil de 2002. (DIAS, 

2007, p. 334) 

A paternidade socioafetiva funda-se no Princípio da Proteção Integral da 

Criança e do Adolescente, previsto pela CF de 1988 e no ECA. Surge então, a 

busca pela verdade sociológica, fundamentada no estado de filiação, onde uma 

pessoa assume o papel de pai e outra o de filho, independentemente do vínculo 

biológico. (LÔBO, 2004, p. 510) 

A paternidade socioafetiva pode ser compreendida no art. 1.593 do Código 

Civil, que assim dispõe: “Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 

de consanguinidade ou outra origem”. 

No entender de João Baptista Villella: “A verdadeira paternidade não é um 

fato da biologia, mas um fato da cultura. Está antes no devotamento e no serviço do 

que na procedência do sêmen”. Ao se formalizar uma filiação deve-se analisar o 

caso concreto, respeitando-se as novas relações familiares advindos do dinamismo 

conceitual, bem como dos elementos comportamentais e sociais que influenciam no 

estabelecimento da filiação baseada no afeto. (VILLELA, 2002, p. 95) 

A filiação, portanto, se apresenta na adoção, na técnica de reprodução 

assistida heteróloga ou por doação e, na posse do estado de filho, representada 

pela adoção à brasileira e pelo “filho de criação”. (FUJITA, 2009, p. 70) 
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A verdade real para fins de investigação de paternidade, após a publicação do 

Código Civil 2002, teve seu papel relativizado. Nesse passo, ainda que não haja 

vínculo biológico, pode o suposto pai assim ser considerado. Isso porque, acima da 

verdade real, deve ser analisada a posse do estado de filho e a possível existência 

de uma filiação socioafetiva. (NADER, 2010, p. 311) 

Uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, o filho e o pai afetivo passam a 

ter, reciprocamente, todos os direitos e deveres decorrentes de qualquer relação 

biológica, também no que diz respeito à sucessão hereditária e vínculos de 

parentesco. Ademais, nesse caso, o filho se desvincula de seu pai ou de sua família 

biológica e passa a ter vínculo exclusivo com a família afetiva, remanescendo com 

seu genitor e sua família biológica, todavia, os impedimentos matrimoniais. (ZENI, 

2009) 

 

 

4 DA FUNÇÃO SOCIAL E LEGAL DA PATERNIDADE/MATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA 

 

A palavra “princípio” tem origem no latim principium, que possui o significado 

de começo, ponto de partida ou início. Os princípios significam o alicerce, os pontos 

básicos e vitais para a sustentação, traçando regras ou preceitos para toda a 

espécie de operação jurídica, razão pela qual o ordenamento jurídico tem buscado o 

seu ideal de justiça em uma base principiológica. (BARROS; FIGUEIREDO, 2016) 

Rodrigo da Cunha Pereira ressalta a importância dos princípios que levem em 

consideração a dignidade da pessoa humana na organização jurídica da família 

contemporânea e aponta como princípios fundamentais norteadores do Direito de 

Família os princípios da dignidade humana, da igualdade e isonomia dos filhos, do 

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

(PEREIRA, 2012, p. 37) 

Dessa forma, fica demonstrado que o direito de família está intrinsecamente 

ligado aos direitos humanos e à dignidade, que tem resultado no reconhecimento 

jurídico da igualdade do homem e da mulher, bem como, de outros modelos de 
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constituição de família e na igualdade dos filhos, independente da origem, o que 

inclui a filiação socioafetiva. (BARROS; FIGUEIREDO, 2016) 

Um dos princípios constitucionais, após séculos de desigualdades e 

discriminações, é o da igualdade ou isonomia dos filhos. Especificamente na filiação, 

a isonomia constitucional ou igualdade em sentido amplo, prevista no artigo 1.596 do 

Código Civil, dispõe que os filhos terão os mesmos direitos e qualificações, havidos 

ou não fora do casamento, restando proibidas quaisquer formas de designações 

discriminatórias. (BARROS; FIGUEIREDO, 2016) 

Para Luciane Coelho de Barros e Claudia Regina Althoff, outro princípio que 

envolve a função social da paternidade/maternidade socioafetiva é o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente. Em síntese destaca que:  

 
Este princípio, também denominado na doutrina de princípio da plena 
proteção das crianças e adolescentes, protege integralmente as 
pessoas que se encontram em situação de fragilidade e em processo 
de amadurecimento e formação da personalidade, trazendo as 
garantias fundamentais da criança e do adolescente, que hoje são de 

prioridade absoluta. (BARROS; FIGUEIREDO, 2016) 

 
Além dos princípios acima citados, para complementar, é indispensável a 

exposição do princípio da afetividade, pois resulta da convivência familiar, de atos 

exteriorizados, de condutas objetivas demonstrando o afeto familiar de seus 

membros na constituição e manutenção das famílias, sendo, portanto, capaz de 

gerar vínculos jurídicos como a paternidade socioafetiva. (BARROS; FIGUEIREDO, 

2016) 

Destarte, é possível verificar que a principal função social e legal da 

paternidade/maternidade socioafetiva é a proteção da dignidade da criança e do 

adolescente.  

 

4.1 DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA PATERNIDADE/MATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA 

 

O afeto venceu a consanguinidade e o vínculo formado não pode ser abalado, 

nem ameaçado, por quem se encontra aquém dessa relação. Não cabendo, 
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portanto, a desconstituição dessa paternidade socioafetiva surgida entre pai e filho. 

(COSTA, 2006) 

Sendo assim, uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, é de entendimento 

dos tribunais sua irrevogabilidade, pois entendem que, como um ato de declaração 

oficial ou social, o individuo, ao receber aquela criança como filho, por livre e 

espontânea vontade, torna tal ato futuramente irretratável. (BARROS; FIGUEIREDO, 

2016) 

A Constituição de 1988 (art. 227, § 6º) estabeleceu absoluta igualdade entre 

todos os filhos, não admitindo mais a retrógrada distinção entre filiação legítima e 

ilegítima, ou seja, a distinção entre pais casados ou não, bem como decorrentes de 

adoção, que existia no Código Civil de 1916. Naquela época, dada a variedade de 

consequências que essa classificação acarretava, mostrava-se relevante provar e 

estabelecer a legitimidade. (GONÇALVES, 2015, p. 323) 

Assim sendo, observa-se o melhor interesse da criança como ponto crucial à 

paternidade e maternidade responsável, não importando se exercida por família 

natural ou socioafetiva, o grande e principal intuito é estabelecer a criança em um 

seio familiar onde crescerá cercada de cuidados, amor e afeto. 

 

 

4.2 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA SOCIOAFETIVIDADE – DO AFETO 

AOS DIREITOS 

 

O vínculo que surge entre pessoas que convivem como se fossem pais e 

filhos inclui-se nas relações de fato fundadas no afeto, aptas a serem juridicamente 

reconhecidas. O estudo da questão deve levar em conta: a) o importante papel que 

o afeto tem nas relações familiares; b) a expansão do afeto, surgido no espaço 

eminentemente privado, para o espaço público; c) a consequente permanência dos 

efeitos jurídicos dos vínculos gerados pelo exercício dessas funções. (BARBOSA, 

2007) 

Para Heloisa Helena Barbosa: 

 

Para que produza efeitos jurídicos, a socioafetividade deve ser reconhecida 
por sentença, uma vez feita a prova do afeto, sem dúvida de natureza 
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subjetiva, e, necessariamente, dos efeitos sociais daí decorrentes, passíveis 
de aferição objetiva. A comprovação dos efeitos sociais autoriza a 
declaração do vínculo de parentesco, mesmo contra a vontade do pai (ou 
da mãe), que não tem mais afeto por aquele que, até então, fora seu filho. 
(BARBOSA, 2007) 

 

Com o reconhecimento da socioafetividade, se faz possível a produção de 

efeitos pessoais e patrimoniais. 

Um dos efeitos pessoais que são gerados com esse reconhecimento, é o de 

estado de pessoa, qualidade que é pertinente a um sujeito em razão de ser titular de 

um direito. Desta forma, definiu Caio Mário da Silva Pereira: “São atributos que fixam 

a condição do indivíduo na sociedade, e se por um lado constituem fonte de direitos 

e de obrigações, por outro lado fornecem os característicos personativos, pelos 

quais se identifica a pessoa”. (PEREIRA, 2006) 

Outro efeito pessoal abrangido com a socioafetividade é o direito do nome, 

que dispõe um valor e se insere no conceito de dignidade da pessoa humana. 

Contudo, em relação aos efeitos patrimoniais gerados pelo reconhecimento 

da socioafetividade, podemos citar o direito aos alimentos e à sucessão, 

considerando que o filho socioafetivo tem os mesmos direitos como se biológico 

fosse, como o já exposto nos tópicos anteriores. 

Nesse sentido, explicita Caio Mário da Silva Pereira: 

 
Reconhecido o filho, declarada, portanto, a relação de parentesco, cria-se a 
obrigação de prestar alimentos, obrigação recíproca entre pai e filho, nos 
termos do artigo 397, do Código Civil de 1916 (art. 1.696, CC de 2002), 
extensiva a todos os ascendentes, e subsidiariamente aos parentes 
colaterais. (PEREIRA, 2006, p. 312) 

 

Sobre o direito sucessório que advém da socioafetividade, ainda no 

entendimento do Doutrinador Caio Mário da Silva Pereira: “O mais importante dos 

efeitos do reconhecimento é a atribuição ao filho de direito sucessório; é a 

capacidade por ele adquirida para herdar ab intestato do pai e dos parentes deste”. 

(PEREIRA, 2006, p. 315) 

Assim sendo, é possível concluir que entre os filhos naturais ou socioafetivos 

não há distinção, sendo realizado o mesmo tratamento a ambos, seja na esfera 

pessoal ou patrimonial. 
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5 DO TRATAMENTO NORMATIVO DOS TRIBUNAIS À SOCIOAFETIVIDADE – 

JURISPRUDÊNCIAS E DECISÕES 

 

Sobre a posse de estado de filho, a jurisprudência a reconhece como prova 

secundária para determinar a filiação socioafetiva. Para tanto, é imprescindível o 

exercício da paternidade e maternidade responsável, à medida em que os 

elementos “nome, trato e fama” não necessariamente devem estar presentes, sendo 

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. (BARROS; FIGUEIREDO, 

2016) 

Neste mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Paraná: 

 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – 
IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL (DNA) - EXCLUSÃO DA FILIAÇÃO 
BIOLÓGICA – PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EVIDENCIADA – FORTES 
VÍNCULOS DA REQUERIDA COM A FAMÍLIA PATERNA – MANUTENÇÃO 
DOS VÍNCULOS FAMILIARES MESMO APÓS A PROVA PERICIAL – 
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO ALEGADO NA EXORDIAL – 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJPR – 11ª C.Cível – AC – 1486424-7 – Curitiba – Rel.: 
Ruy Muggiati – Unânime – J. 24.08.2016) (CURITIBA. Tribunal De Justiça, 
2016) 

 

Sendo também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. 
COEXISTENCIA DE VÍNCULOS SÓCIO-AFETIVO E BIOLÓGICO. 
INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS FIGURAS PATERNAS 
COMPROVADAMENTE DEMOSNTRADAS NOS AUTOS. 
MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.321589-7/001, 
Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016) (MINAS GERAIS. 
Tribunal de Justiça, 2016) 

 

O Superior Tribunal de Justiça, também tem reconhecido a 

paternidade/maternidade socioafetiva, quando reconhecido vinculo afetivo, sendo 
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desta forma possível a existência da multiparentalidade biológica e afetiva em 

determinados casos: 

 

CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA 
NEGATIVO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA RECONHECIDA. AMPLA 
COGNIÇÃO DOS FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. 
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. (STJ – Recurso Especial 
1613283, Relator(a): Ministro Luiz Felipe Salomão, publicação da súmula 
em 21/08/2017). 

 

Sendo assim, é pacífico o entendimento dos Tribunais em reconhecer a 

socioafetividade quando verificado o afeto na relação familiar, a expansão deste 

afeto na sociedade, visando sempre a proteção da dignidade da pessoa humana e o 

melhor interesse da criança. 

  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A socioafetividade vem sendo reconhecida com o passar do tempo e a 

evolução do sistema jurídico, tornando-se uma das espécies de filiação, tendo em 

vista a valorização do afeto nas relações familiares. 

Desta forma, com o avanço do sistema jurídico, foi possível o reconhecimento 

da filiação socioafetiva, admitindo outras formas de família. Sendo possível afirmar 

que a jurisprudência, em atenção às mudanças sociais presentes na sociedade 

atual, cada vez mais valoriza as relações socioafetivas. 

Portanto, para que seja possível o reconhecimento da 

paternidade/maternidade socioafetiva, é necessário levar em consideração o melhor 

interesse da criança e do adolescente, analisando os vínculos gerados pela relação 

de pai e filho e as consequências de seu reconhecimento em benefício dos maiores 

interessados. 

O presente artigo foi introduzido abrangendo as noções gerais da filiação, 

alcançando seu histórico, para após ser analisado algumas das espécies de filiação 

mais conhecidas e desse modo compreender a filiação socioafetiva, tema principal 

da referida pesquisa, demonstrando a evolução do sistema jurídico para conseguir 

ressaltar a importância que a socioafetividade tem nas relações familiares, seja 
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sanguínea ou não, bem como a relevância do princípio da dignidade da pessoa 

humana e o melhor interesse da criança e do adolescente, sendo possível, ainda, 

abarcar a multiparentalidade registral. 

Os conteúdos apresentados não esgotam inteiramente o assunto relativo ao 

reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva, mas contribuem para 

ampliar o debate acerca do tema, possibilitando uma melhor compreensão sobre o 

assunto de maneira a esclarecer os fundamentos utilizados para tal reconhecimento 

jurídico, bem como seus principais efeitos. 
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