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RESUMO 
 

 

A presente monografia abordará as relações entre indivíduos que não possuem grau 

de relação de sangue entre si são denominadas de relações sócio-afetivas, com 

considerável aumento das famílias brasileiras ao longo dos anos, e mesmo com toda 

a sua evolução histórica, ainda é um assunto que está sempre em pauta, 

principalmente porque é tão recorrente em nossa sociedade e porque envolve a 

obrigação de educação e alimentação que deve existir em todos os tipos de filiação 

independente da relação biológica. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

O objetivo deste trabalho monográfico visa abordar sobre a paternidade 

socioafetiva em relação à paternidade biológica, um tema que vem se moldando ao 

longo do tempo no âmbito jurídico, principalmente no direito da família, para se 

adequar às transformações que ocorrem na sociedade brasileira sempre priorizando 

o bem-estar e os interesses dos filhos. 

 

Dia após dia, a nossa sociedade tem levado em consideração a questão 

do afeto, reconhecendo e demonstrando para todos que o pai de criação tem direitos 

equiparados ao pai biológico, inclusive em suas obrigações, o que é uma riqueza e 

refletiu nessa transformação sobre o assunto em questão, sempre sendo o centro de 

tudo a criação do menor. 

 

Sendo um tema com inúmeros elementos visões, existem várias espécies 

de paternidade socioafetiva e que englobam vários princípios que devem ser 

evidenciados por ser importantes complementos na sua construção, embasando 

princípios como a dignidade humana e a importância da família, que mesmo não 

existindo filiação científica ultrapassa a relação de “obrigação” e passa a ser 

reconhecida nos tribunais apoiando a paternidade plena e a prática da paternidade 

de coração e amor. 

 

Pela complexidade do assunto, este direito é positivado e aborda várias 

dimensões do Direito Civil, Direito Processual Civil e Constitucional visando de forma 

clara e objetiva uma evolução nos parâmetros de “família” no âmbito jurídico, 

alterando a visão tradicional de que só existia filiação referente ao fator sanguíneo, 

iniciando o reconhecimento de diferentes formas de filiação. 

 

O tema citado é de extrema importância em nosso ordenamento jurídico, 

pois resguarda aos pais socioafetivos da criança e o do adolescente o direito de 

prioridade na criação do menor e da certeza de que existem procedimentos para 

resguardar esse direito e evitar futuros constrangimentos, sendo que, deverá ser 

priorizado a relação de amor, cuidados e a necessidade de preservação do núcleo 

familiar. 
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1. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA 
 
 
 

Neste capítulo a paternidade socioafetiva será o foco, uma espécie de 

paternidade que nasceu com a evolução constitucional em nosso País, levando em 

consideração o princípio da afetividade, desvinculando a obrigação de existir laços 

sanguíneos para se caracterizar uma paternidade legítima. Será abordada toda a 

evolução histórica do conceito de família desde sua origem, o amparo jurídico e os 

reflexos dos novos conceitos de família na sociedade. 

 
 

 

1.1 - A origem, a fundamentação jurídica e evolução histórica 

 

 

 

Se tratando da origem e da evolução histórica em relação a paternidade 

socioafetiva, devemos levar em consideração o conceito de família no aspecto geral, 

pois foram as mudanças no entendimento sobre família que consolidou durante o 

tempo o reconhecimento da paternidade socioafetiva e que cada vez está mais 

presente em nossa sociedade, refletindo em nossa legislação. 

 
 

A família é considerada um amparo para a sociedade, onde se molda a 

criação e desenvolvimento dos cidadãos, com valores e princípios que buscam a 

melhor para o menor, e mesmo com a evolução do conceito de família, a tese de que 

a família é a base da sociedade continua sendo sustentada, porém com mudanças. 

 
 

No Brasil, os padrões da família vêm se modernizando e ganhando novas 

características ao passar do tempo, refletindo as mudanças nos padrões da 

sociedade, e com isso o ordenamento jurídico vem se adaptando para melhor 

beneficiar e amparar este tipo de filiação que preza pelo princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente. 

 
 

O conceito que caracteriza família é complexo, “uma vez que variável no 

tempo e no espaço.  O modelo familiar  sempre sofreu  marcada  influência do  poder 
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político, econômico, religioso e social da época e localidade nas quais estava inserido” 

(GAMA, 2007, p.15). 

 
 

Desde os primórdios da civilização, o ser humano é dependente do convívio 

coletivo, onde a família é um fator basilar para sua existência, que foram sofrendo 

relevantes mudanças que resultaram e diferentes teorias sobre a entidade familiar, 

conforme destaca Belmiro Pedro Welter: 

 
 

Duas teorias são invocadas: a primeira, a matriarcal, asseverando que 

a família é originária de um estágio inicial de promiscuidade sexual, em 

que todas as mulheres e homens pertenciam uns aos outros; a 

segunda, a teoria patriarcal, que nega essa promiscuidade sexual, 

aduzindo que o pai sempre foi o centro organizacional da família. 

(WELTER, 2003, p.33). 
 
 

Ou seja, não existia uma organização padrão como nos tempos atuais, mas 

que com o passar dos anos foram surgindo estruturas familiares, resultando na origem 

da teoria patriarcal sendo um marco principalmente no direito romano, onde a família 

era criada e voltada a autoridade de um “chefe”, e eram todos subordinados ao chefe 

da família patriarcal, este representando e detendo todo o poder familiar. 

 
 

O Código Civil de 1916 importou do Direito Romano alguns de seus 

princípios e fundamentos que regulamentava uma rigorosa descrição de família, 

restringindo o surgimento apenas pelo casamento e trazia classificações do padrão 

que deveria existir para ser uma família de forma legal. Ou seja, às pessoas que 

tinham união sem casamento, filhos nascidos dessa relação e filhos fora do 

casamento originário eram discriminados, inclusive sofrendo restrições no direito de 

sucessões, pois não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos por lei.  

 

Maria Berenice Dias ensina que: 

 

Os demais núcleos familiares, ou seja, os que não se enquadravam  
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neste perfil, eram denominados de ilegítimos, o que já demonstra o 

preconceito atribuído e uma noção implícita de certo e errado. Ou seja, 

aqueles que não se enquadravam no perfil daquele código, eram tidos 

como marginalizados e recebiam tratamento diferenciado. Ressalta-se 

que nem os filhos eram poupados por esse tipo de discriminação, pois 

também eram denominados de legítimos e ilegítimos conforme fossem 

oriundos ou não do matrimônio (DIAS, 2007, p. 198). 
 
 
 

Com todas essas mudanças e evoluções, o laço afetivo foi evidenciado 

cada vez mais, e a sociedade adotando cada vez mais o entendimento de que o laço 

sanguíneo fica em segundo plano comparado ao sentimento e carinho que existe em 

uma relação entre pai e filho, assim, a socioafetividade tornou-se então uma das 

maiores características da família atual e se estabelece nas relações familiares nos 

dias de hoje perante a legislação. 

 
 

Deu-se, então, a passagem do modelo patriarcal a outro em que são 

dominantes as relações de solidariedade e cooperação. A perda da 

característica de unidade de produção, por conta da fase industrial, 

pôs fim ao papel econômico da família. Sua rígida concepção deu 

lugar à sensibilidade. A família moderna, em oposição àquela, valoriza 

um elemento abstrato, que até então estava à sombra: o sentimento 

(DIAS, 2008, p.128). 
 
 
 

Essa nova tendência moderna de família se consagra na Constituição 

Federal de 1988 trazendo princípios de diferentes formas de constituir família, 

prezando e protegendo a tese de que o afeto é o principal meio de ligação da relação 

familiar, considerando princípios importantes como por exemplo o da dignidade 

humana. 

 
 

Maria Helena Diniz salienta que: 

 
 
 

O  importante,  para o filho,  é  a  comunhão  material  e  espiritual;  o  
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respeito aos seus direitos da personalidade e à sua dignidade como 

ser humano, o afeto; a solidariedade;  e a convivência familiar,  para 

que possa atingir seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, sua 

segurança emocional e sua realização pessoal (DINIZ, 2009, p. 515). 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um artigo com seu caput relacionado 

aos direitos dos filhos: 

 
 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988, p. 61). 
 
 
 

Sendo assim, mesmo que a filiação não tenha relação biológica, os filhos 

possuirão direitos como proteção integral entre outros, não levando em consideração 

sua origem, proibindo designações referentes à filiação, conforme a constituição 

federal. 

 
 

Encontram-se na Constituição Federal brasileira algumas referências, 

cuja interpretação sistemática conduz ao princípio da afetividade, 

constitutivo dessa aguda evolução social da família, especialmente: 
 

a) Todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 

227, § 6º); 
 

b) A adoção, como escolha afetiva, aloca-se integralmente ao plano da 

igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); 
 

c) A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

incluindo-se os adotivos, e a união estável têm a mesma dignidade de 

família constitucionalmente protegida (art. 226, §§ 3º e 4º) (LOBO, 

2005, p. 8). 
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Foi um avanço tal artigo, pois vetou a discriminação entre os filhos de 

origens diferentes, tal discriminação que existiu ao longo da história em nossa 

legislação, extinguindo tais classificações que constrangiam e privavam direitos dos 

filhos que eram considerados ilegítimos. 

 
 

 

Além da Constituição Federal de 1988 que trouxe evoluções essenciais a 

paternidade socioafetiva, o atual código civil também procurou se adaptar aos novos 

conceitos constitucionais sofrendo alterações importantes e inovadoras, destacando o 

artigo 1593 onde descreve “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem”, abrindo portas para o reconhecimento jurídico da 

paternidade socioafetiva. (BRASIL, 2002, s/p). 

 
 
 

Com isso, os filhos afetivos têm os mesmos direitos que os demais, de 

igual forma, com reconhecimento pelo convívio, gerando a relação de afeto 

indiscutível, possuindo a mesma proteção legal que existe na relação biológica sem 

diferenciações, prezando pela igualdade independente da origem, resultando na 

extinção de classificação que existia na antiga legislação civil.  

 
 
 

O enunciado 103 CEJ reforça o objetivo do legislador:  

 

 

 [...] O código civil reconhece, no art.1593, outras espécies de 

parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, 

assim, a noção de que há também parentesco civil no vínculo 

parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida 

heteróloga relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu 

material fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na 

posse de estado de filho (BRASIL, 2012, s/p).  
 
 
 

Tais provimentos são precursores do reconhecimento jurídico da 

paternidade socioafetiva, dando proteção àquelas pessoas que se moldam neste tipo 

de relação, se adequando a realidade da sociedade que tem a relação socioafetiva 

como principal característica das famílias nos  dias atuais,  levando  em  considerações  
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princípios necessários para sua base jurídica, consagrando principalmente os 

princípios da dignidade humana e da afetividade. 

 
 

 

 1.2 - As mudanças e seus reflexos na sociedade referente à paternidade socioafetiva 
 
 
 
 

A família é considerada um reflexo da sociedade, com isso, no decorrer dos 

anos a afetividade foi ganhando força e respaldo jurídico na nossa realidade, fato que 

não existia na antiguidade, onde o laço religioso e o patrimonial eram predominantes 

tanto na realidade da época, quanto nas legislações que eram vigentes naquele 

período. 

 

 

Assim, com o aumento das diferentes características de família que foram 

surgindo na sociedade,  refletiu evoluções na em nossa legislação, reconsiderando a 

antiga teoria da família legitima e abrindo espaço para novas concepções de família 

que não são surgidas pelo casamento como por exemplo a união estável, o núcleo 

familiar composto por um dos genitores e seu filho e os casais que já possuem filhos e 

une-se em união estável formando uma nova família. 

 

 

As transformações que ocorreram na sociedade criaram no ordenamento 

jurídico, novos conceitos no Direito de Família, como a pluralidade da família, com 

novas características, baseada na realidade social e com grande importância na 

formação do ser humano. Como evidencia Paulo Lôbo: 

 
 

 
O modelo igualitário da família constitucionalizada contemporânea se 

contrapõe ao modelo autoritário do Código Civil anterior. O consenso, a 

solidariedade, o respeito e a dignidade da pessoa humana são 

fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que inspira o marco 

regulatório, estampado nos artigos 226 e 230 da Constituição Federal 

de 1988 (LÔBO, 2015, p.29). 

 
 

Outro aspecto que sofreu mudanças conforme foi evoluindo os conceitos de 

família foi a igualdade  conjugal,  onde  o  poder familiar  não se encontra  concentrado  
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apenas na figura masculina do “chefe de família”, no qual a mulher passa a 

desempenhar papel de suma importância na sociedade, sendo por muitas vezes 

responsável pela manutenção e chefia da família.  

 
 

 

As transformações que ocorreram na sociedade criaram no ordenamento 

jurídico, novos conceitos no Direito de Família, como a pluralidade da família, com 

novas características, baseada na realidade social e com grande importância na 

formação do ser humano. Como evidencia Paulo Lôbo:  

 
 
 

O modelo igualitário da família constitucionalizada contemporânea se 

contrapõe ao modelo autoritário do Código Civil anterior. O consenso, a 

solidariedade, o respeito e a dignidade da pessoa humana são 

fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que inspira o marco 

regulatório, estampado nos artigos 226 e 230 da Constituição Federal 

de 1988 (LÔBO, 2015, p.29). 

 
 
 

A Constituição resultou em inovações, cujo reconhecimento não era 

apenas a oriunda do casamento, ou seja, a união estável também passou a existir 

reconhecimento em nossa legislação, essa mudança foi uma conquista na evolução 

da consolidação da paternidade socioafetiva. 

 
 
 

Seguindo este conceito, a mulher se tornou um fator primordial no aspecto 

familiar com a constituição federal de 1988, deixando de ser “coadjuvante” no âmbito 

familiar como era considerada no código civil de 1916, resultando em mudanças 

importantes, principalmente na introdução maciça da mulher no mercado de trabalho. 

 
 
 
 

Com o reconhecimento da paternidade socioafetiva, resulta também na 

origem de deveres e obrigações equiparadas a paternidade biológica. Ou seja, as 

mesmas obrigações afetivas e legais que existem na paternidade biológica refletem 

também na paternidade socioafetiva, gerando os mesmos efeitos jurídicos que estão 

previstos em nosso ordenamento jurídico, para os filhos e também para os pais. 
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Assim, a filiação socioafetiva devidamente reconhecida, 

independentemente de sua origem, deve prevalecer a igualdade com outros tipos de 

paternidade, sendo cabível ao filho socioafetivo tudo aquilo que também cabe às 

outras espécies de filiação, como recebimento de alimentos pelo pai afetivo. 

 
 

Maria Berenice Dias, seguindo esta mesma linha de pensamento, destaca: 

 
 

Quando se fala em obrigação alimentar dos pais sempre se pensa no 

pai registral, que, no entanto, nem sempre se identifica com o pai 

biológico. Como vem, cada vez mais, sendo prestigiada a filiação 

socioafetiva - que, inclusive, prevalece sobre o vínculo jurídico e o 

genético –, essa mudança também se reflete no dever de prestar 

alimentos. Assim, deve alimentos quem desempenha as funções 

parentais (DIAS, 2007, p. 469).  

 
 

E no mesmo contexto em relação aos alimentos, também se refere aos 

direitos sucessórios, a evolução da paternidade afetiva também mudou o cenário da 

sucessão que antes só tinha possibilidade para os filhos considerados “legítimos” na 

antiga legislação civil, com a constituição federal de 1988 surgiu modificações, visando 

acabar com as discriminações e estabelecer igualdade e equiparação. 

 
 
 

Ensina Maria Helena Diniz que: 

 

a) não pode haver nenhuma distinção entre filhos legítimos, naturais 

e adotivos, quanto ao nome, direitos, poder familiar, alimentos e 

sucessão; b) permite o reconhecimento de filhos havidos fora do 

casamento; c) proíbe que se revele no assento do nascimento a 

ilegitimidade simples ou espuriedade; d) veda designações 

discriminatórias relativas à filiação (DINIZ, 2007, p. 21).  
 
 
 

Maria Helena Diniz também aponta que: 

 
 
 

Para   efeitos   sucessórios,  os  filhos   de  qualquer   natureza   são  
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equiparados, havendo, assim,  direito  sucessório  recíproco entre 

pais e filhos reconhecidos,  pois tanto os ascendentes como os 

descendentes são herdeiros necessários. Deste modo, o filho 

reconhecido concorre em pé de igualdade com os irmãos havidos na 

constância do casamento, herdando quinhão igual ao que couber aos 

demais filhos. (DINIZ, 2007, p. 476). 

 
 
 

Carlos Roberto Gonçalves salienta que: 

 
 
 

Com relação ao direito sucessório, todos os filhos concorrem, em 

igualdade de condições com os filhos de sangue, em razão da 

paridade estabelecida pelos artigos 227, § 6º da Constituição e 

artigo 1.628 do Código Civil. Em consequência, os direitos 

hereditários envolvem também a sucessão dos avós e dos colaterais, 

tudo identicamente como acontece na filiação 

biológica” (GONÇALVES, 2008, p. 361). 

 
 

 

Carlos Roberto Gonçalves destaca também que: 

 
 

 

Com relação ao direito sucessório, o filho adotivo incorre hoje, em 

igualdade de condições com os filhos de sangue, em face da 

paridade estabelecida pelo art.227, § 6°, da Constituição e do 

disposto no art. 1.628 do Código Civil. Em consequência, “ os dire itos 

hereditários envolvem também a sucessão dos avós e dos colaterais, 

tudo identicamente como acontece na filiação biológica. Na linha 

colateral, na falta de parentes mais próximos, ao adotivo, como 

acontece com o filho biológico, sucede até o quarto grau, isto é, pode 

ser contemplado no inventário por morte dos tios (art.1.839 do 

Código Civil de 2002 e art. 1.612 do Código de 1916) 

(GONÇALVES, 2012, p. 406). 

 
 

 

Portanto,  todas as mudanças ao longo  do  tempo afetaram drasticamente  
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os moldes familiares da sociedade, reflexos das mudanças em nossa legislação para 

se adequar as evoluções dos novos tipos de família, buscando beneficiar e equiparar 

todos os tipos de relação de paternidade visando conceder os mesmos direitos sem 

qualquer tipo de discriminação. 
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2. A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
 
 
 
 

Neste capítulo, será exposto a paternidade biológica que tem como base a 

relação consanguínea entre filho e genitor, resultando na herança do material 

genético que o filho ira carregar de seus genitores. E a paternidade socioafetiva, que 

tem como base o vínculo afetivo entre pai e filho para se caracterizar a filiação. 

 
 

 

2.1 – Características e suas respectivas fundamentações legais 
 
 

 

 

A paternidade biológica resulta na herança genética que o menor recebe 

de seus genitores, já a paternidade socioafetiva é resultado do sentimento e afeto, 

Maria Helena Diniz salienta sobre a paternidade biológica que:  

 
 

Filiação é o vínculo existente entre pais e filhos; vem a ser a relação 

de parentesco consangüíneo em linha reta de primeiro grau entre uma 

pessoa e aqueles que lhe deram vida, podendo, ainda (CC, arts. 1593 

a 1597 e 1618 e seguintes), ser uma relação socioafetiva entre pai 

adotivo e institucional e filho adotado ou advindo de inseminação 

artificial heteróloga (DINIZ, 2013, p.495-496). 
 
 

Ressalta-se que a origem biológica possui diferenças em relação ao estado 

de filiação, pois se relaciona apenas com a origem genética e não uma relação de 

paternidade, como ensina Paulo Nader: 

 
 

Natural é o parentesco biológico, consanguíneo; civil é o estabelecido 

por lei. Especialmente na filiação, a consanguinidade é insuficiente 

para gerar vínculos psicológicos, necessários ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana. (NADER, 2016. p. 441). 
 
 
 

Seguindo esta linha de raciocínio, apenas o fato genético não é suficiente 

para caracterizar uma relação de paternidade, pois independente da origem, a 

criação  no âmbito familiar  necessita de afeto e carinho para propiciar para  o menor 
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um desenvolvimento adequado, o que resulta em diferenciações entre genitor e pai de 

fato. 

 
 

A ideia de família é um tanto quanto complexa, uma vez que variável no 

tempo e no espaço. O modelo familiar sempre sofreu marcada influência 

do poder político, econômico, religioso e social da época e localidade 

nas quais estava inserido (GAMA, 2007. p.15). 

 
 
 

Paulo Lôbo tem o seguinte posicionamento sobre ser pai e ser genitor: 

 
 

Impõe-se a distinção entre origem biológica e 

paternidade/maternidade. Em outros termos, a filiação não é um 

determinismo biológico, ainda que seja da natureza humana o impulso 

à procriação. Na maioria dos casos, a filiação deriva da relação 

biológica; todavia, ela emerge da construção cultural e afetiva 

permanente, que se faz na convivência e na responsabilidade. (LOBO, 

2000, p. 252). 

 
 

Reforçando este contexto sobre priorizar a paternidade afetiva sobre a 

biológica, Eduardo de Oliveira Leite explica: 

 
 

Priorizando o biológico, fazendo depender a ‘paternidade’ de um mero 

exame de DNA, o legislador confundiu e nivelou duas noções, a de 

genitor e de pai que não são, necessariamente, concludentes, mas que 

podem se apresentar distintas, porque genitor, qualquer homem 

potente pode ser [...] (LEITE, 2000. p.77).  

 
 

Diante da transformação que vem sofrendo o conceito de família, a 

paternidade socioafetiva se consolidou em nossa legislação, pois o pai afetivo 

necessita  de proteção contra a destituição deste direito pelo simples fato de não ser 

o genitor, e os filhos advindos da afetividade ou de origem genética com a evolução 

legal foram equiparados. 

 
 

Importante destacar o entendimento de FACHIN, onde diz: 

 

 

As  decisões  calcadas  no critério  biologista da  paternidade merecem  
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questionamento. De verdade proibida, a 'voz de sangue' resta reputada 

o elemento definidor da relação paterno-filial; paradoxalmente, 

resultados injustos, similares àqueles derivados do sistema clássico, 

serão obtidos, eis que a questão central está no equilíbrio dos critérios 

de estabelecimento da filiação e não na incontrolada supremacia de 

um sobre o outro. (FACHIN, 2003. p. 186). 
 

 

O entendimento de que a partir do reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, as consequências jurídicas patrimoniais e pessoais da relação 

socioafetiva e de uma relação consanguínea serão as mesmas. Como salienta Caio 

Mário da Silva Pereira: “o reconhecimento, voluntário ou coercitivo, produz as mesmas 

consequências, dando, pois, como pressuposto, a existência de efeitos do 

reconhecimento” (PEREIRA, 2006. p. 207). 

 
 

Jédison Daltrozo Maidana destaca que: 
 
 

A disseminação das manipulações biológicas nas diversas técnicas 

hoje existentes quebra os vínculos entre a carga genética e o sentido 

da paternidade, demonstrando a necessidade de se valorizar, mais do 

que nunca, os laços afetivos construídos na relação filial.  

O verbo criar não se limita nas estreitezas do ato do gozo e da 

fecundação, colhido na medíocre visada genética. O ser humano não é 

criado apenas pelo encontro dos gametas para a formação do zigoto, 

tampouco pelo acidente biológico da divisão celular. Ao contrário, a 

criação estende-se indefinidamente no desenvolvimento do embrião, 

do feto, da criança do adolescente, do adulto, do velho, numa 

construção contínua e progressiva do ser humano em suas mais 

complexas concepções. (MAIDANA, 2004, p. 55-56). 
 
 

Por fim, ensina Rolf Madaleno que: 

 

 
O parentesco não é somente um fato da natureza, e sim uma noção 

social que varia de cultura para cultura e, em verdade, qualquer adulto 

pode se converter em um pai psicológico, dependendo da qualidade da 

interação diária, porquanto o verdadeiro pai é aquele que efetivamente 

se ocupa da função parental. (MADALENO, 2000, p. 41). 
 
 

Caio Mário da Silva Pereira ainda vai mais além, em seu posicionamento, 

ao consolidar que a filiação: 
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Constitui, segundo a Psicanálise, uma função. É essa função paterna 

exercida por um pai que é determinante e estruturante dos sujeitos. 

Portanto, o pai pode ser uma série de pessoas ou personagens: o 

genitor, o marido da mãe, o amante oficial, o companheiro da mãe, o 

protetor da mulher durante a gravidez, o tio, o avô, aquele que cria a 

criança, aquele que dá seu sobrenome, aquele que reconhece a 

criança legal ou ritualmente, aquele que fez a adoção, enfim, aquele 

que exerce a função de pai. (PEREIRA, 1999, p.121). 
 
 

 

No destaque “outra origem” é que abre a possibilidade do reconhecimento 

de novas formas de paternidade, fugindo da limitada visão de que paternidade só 

existe com base na relação sanguínea, em outras palavras, a legislação buscou se 

adaptar a novas formas de paternidade que tem sua essência formada pelo afeto. 

 
 
 

Assim, as evoluções que aconteceram ao longo dos anos são conquistas 

em nossa legislação para abranger os novos moldes de familia em nossa sociedade, 

acabando com regramentos em que filhos só eram legítimos caso fosse oriundo de 

casamento. 

 
 

 

2.2 – A importância da sobreposição da paternidade socioafetiva sobre a biológica 

 
 
 
 

Os antigos padrões referentes ao conceito de família vêm sofrendo grandes 

mudanças ao longo do tempo, e nossa legislação sofreram mudanças para se adaptar 

a esse fato, para que exista igualdade em direitos e obrigações independentemente do 

tipo de paternidade. 

 
 
 

Luiz Edson Fachin salienta que: 

 
 
 

A filiação socioafetiva encontra sólido apoio nas normas constitucionais 

sobre direito de família, passa a ter a assento infraconstitucional no art. 

1.593 do Código Civil, que menciona a possibilidade de embasar-se o 

parentesco na consangüinidade ou em "outra origem", locução que 

engloba a origem afetiva (FACHIN, 2003. p. 17).  
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A sobreposição da importância da paternidade socioafetiva sobre a 

biológica passou a ser consolidada em nosso ordenamento jurídico e também nas 

doutrinas sobre o assunto, pois existem diferenças entre o genitor e pai, ou seja, é 

evidenciada a existência dos laços afetivos e sentimentais no âmbito familiar para se 

criar o vinculo de paternidade e não somente a relação sanguínea.  

 
 

Com isso, o autor JÉDISON DALTROZO MAIDANA explica que: 

 
Pai, ou mãe, na complexidade que esses termos comportam, será 

sempre aquele ou aquela que, desejando ter um filho, acolhem em seu 

seio o novo ser, providenciando-lhe a criação, o bem estar e os 

cuidados que o ser humano requer para o seu desenvolvimento e para 

a construção de sua individualidade e de seu caráter. 

Aquele que se dispõe a assumir espontaneamente a paternidade de 

uma criança, levando ela ou não a sua carga genética, demonstra, por 

si só, consideração e preocupação com o seu desenvolvimento. 

(MAIDANA, 2004, p.98). 

 

 

Mesmo sendo reconhecida a prevalência da relação afetiva sobre a 

biológica e as diferenciações entre pai e genitor, não podemos deixar de ressaltar a 

diferença entre o reconhecimento de paternidade com o direito de descobrir sua origem 

genética. 

 
 

Paulo Lôbo ensina que: 

 
 

Toda pessoa humana tem direito ao estado de filiação, como 

prerrogativa contida no âmbito da disciplina jurídica das relações 

familiares, e essa constituição do estado de filiação pode se dar 

inclusive através do conhecimento da origem genética, se os laços de 

paternidade não se constituíram por via da afetividade (LÔBO, 2003, p. 

153). 
 

 

É reconhecido que a relação psicológica "prevalece sobre a verdade 

biológica e a realidade legal" (DIAS, 2006, p. 66). 

 
 

Mesmo  sendo  reconhecida  a  prevalência  da  relação  afetiva  sobre  a  
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biológica e as diferenciações entre pai e genitor, não podemos deixar de ressaltar a 

diferença entre o reconhecimento de paternidade com o direito de descobrir sua 

origem genética. 

 
 

Paulo Lôbo destaca também que: 

 
 

Diferentemente ocorre, quando há uma relação de paternidade 

socioafetiva pré-constituída. Nestes casos, existe sim o direito à 

investigação da origem genética, mas ela tem seu fundamento 

deslocado do direito de família para a seara dos direitos de 

personalidade; vindica-se a origem genética, não a paternidade 

(LÔBO, 2003, p. 153). 
 
 

Nosso código civil de 2002 destacou consideravelmente conforme nossa 

constituição federal de 1988 o reconhecimento da paternidade advinda não somente 

da origem biológica, adotando outras origens. Sendo assim, foi transformado o 

conceito dos códigos anteriores com conceitos de que paternidade só possuía 

legalidade com relação sanguínea. 

 
 

Conforme descrito nos artigos destacados do nosso Código Civil de 2002, 

salienta claramente a consolidação da paternidade socioafetiva em nosso 

ordenamento jurídico: 

 
 

a) art. 1.593, para o qual o parentesco é natural ou civil, “conforme 

resulte de consangüinidade ou outra origem”. A principal relação de 

parentesco é a que se configura na paternidade (ou maternidade) e na 

filiação. A norma, ao contrário do persistente equívoco da 

jurisprudência, inclusive do STJ, é inclusiva, pois não atribui a primazia 

à origem biológica; a paternidade de qualquer origem é dotada de igual 

dignidade; 
 

b) art. 1.596, que reproduz a regra constitucional de igualdade dos 

filhos, havidos ou não da relação de casamento (estes, os antigos 

legítimos), ou por adoção, com os mesmos direitos e qualificações. O § 

6o do art. 227 da Constituição revolucionou o conceito de filiação e 

inaugurou o paradigma aberto e inclusivo; 
 

c) art. 1597, V, que admite a filiação mediante inseminação artificial 

heteróloga, ou seja, com utilização de sêmen de outro homem, desde 

que tenha40 havido prévia autorização do marido da mãe. A origem do  
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filho, em relação aos pais, é parcialmente biológica, pois o pai é 

exclusivamente socioafetivo, jamais podendo ser contraditada por 

investigação de paternidade ulterior; 
 

d) art. 1.605, consagrador da posse do estado de filiação, quando 

houver começo de prova proveniente dos pais, ou, “quando existirem 

veementes presunções resultantes de fatos já certos”. As 

possibilidades abertas com esta segunda hipótese são amplas. As 

presunções “veementes” são verificadas em cada caso, dispensando-

se outras provas da situação de fato. O Código brasileiro não indica, 

sequer exemplificadamente, as espécies de presunção, ou a duração, 

o que nos parece à orientação melhor. Por seu turno, o Código Civil 

francês, art. 311-2, na atual redação, apresenta as seguintes espécies 

não taxativas de presunção de estado de filiação, não sendo 

necessária à reunião delas: a) quando o indivíduo porta o nome de 

seus pais; b) quando os pais o tratam como seu filho, e este àqueles 

como seus pais; c) quando os pais provêem sua educação e seu 

sustento; d) quando ele é assim reconhecido pela sociedade e pela 

família; e) quando a autoridade pública o considere como tal. Na 

experiência brasileira, incluem-se entre a posse de estado de filiação o 

filho de criação e a adoção de fato, também chamada “adoção à 

brasileira”, que é feita sem observância do processo judicial, mediante 

declaração falsa ao registro público; 
 

e) art. 1.614, continente de duas normas, ambas demonstrando que o 

reconhecimento do estado de filiação não é imposição da natureza ou 

de exame de laboratório, pois admitem a liberdade de rejeitá-lo. A 

primeira norma faz depender a eficácia do reconhecimento ao 

consentimento do filho maior; se não consentir, a paternidade, ainda 

que biológica, não será admitida; a segunda norma faculta ao filho 

menor impugnar o reconhecimento da paternidade até quatro anos 

após adquirir a maioridade. Se o filho não quer o pai biológico, que não 

promoveu o registro após seu nascimento pode rejeitá-lo no exercício 

de sua liberdade e autonomia. Assim sendo, permanecerá o registro do 

nascimento constando apenas o nome da mãe. Claro está que o artigo 

não se aplica contra o pai registral, se o filho foi concebido na 

constância do casamento ou da união estável, pois a declaração ao 

registro público do nascimento não se enquadra no conceito estrito de 

reconhecimento da paternidade (BRASIL, 2002, s/p). 
 
 

A Constituição de 1988, segundo Paulo Lôbo “veio cambiar esta situação, 

tornando a afetividade um princípio fundamental da filiação, fulcrado na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988” (LÔBO, 2000, p. 1).  

 
 

Como destaca Fachin, iniciou reconhecimento pela jurisprudência o "valor  
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jurídico do afeto", como elemento primordial para o estabelecimento da filiação 

(FACHIN, 2003, p. 28).  

 

 

Diante de todas as evoluções e pontos históricos primordiais para as 

mudanças ocorridas em nosso ordenamento jurídico em relação à paternidade 

socioafetiva, não há o que se falar em apenas relação sanguínea para se caracterizar 

uma relação entre pai e filho, e sim na afetividade e no acolhimento do filho no seio 

familiar, entendendo a importância da sua sobreposição. 
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3. PRINCÍPIOS E CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS 
 
 
 

Neste capítulo, será apresentado, a importância de destacar que o 

interesse do menor deve ser colocado em evidencia aos demais, entretanto, nunca 

será base para tenta suprimir os direitos de outro individuo. Por isso deve existir 

atenção aos conflitos que envolva menores em encontrar a prioridade do interesse 

do menor. 

 
 

 

3.1 – O interesse da criança e do adolescente como prioridade 
 
 
 

 

O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente evidencia 

que o menor deve ter seus direitos priorizados por toda a sociedade, pela família e 

pelo Estado, considerando o desenvolvimento dessas pessoas. Esse princípio é 

previsto em nossa constituição federal de 1988, no artigo 227, caput, e também, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto nos artigos 4º e 5º: 

 
 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p. 61). 
 
 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também destaca que: 
 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 [...] 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990, 23-24). 
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O objetivo principal deste princípio é transformar a criança e o 

adolescente em indivíduo que possuem direitos, e principalmente, fazer com que o 

menor possua seus direitos resguardados por nossa legislação. O que geralmente 

acontece, vem existindo inversão a ordem de prioridade e proteção. 

 
 

Nesse pensamento, Paulo Lôbo diz que: 

 
 

O princípio do melhor interesse ilumina a investigação das 

paternidades e filiações socioafetivas. A criança é o protagonista 

principal, na atualidade. No passado recente, em havendo conflito, a 

aplicação do direito era mobilizada para interesses dos pais, sendo a 

criança mero objeto da decisão. O juiz deve sempre, na colisão da 

verdade socioafetiva, apurar qual delas contempla o melhor interesse 

dos filhos, em cada caso, tendo em conta a pessoa em formação. 

(LÔBO, 2011, p. 76). 

 
 

Com essa mesma linha de pensamento, Rolf Madaleno explica sobre a 

importância do princípio do melhor interesse da criança “por se tratar de pessoas 

indefesas e em importante fase de crescimento e desenvolvimento da 

personalidade” (MADALENO, 2008, p.68). 

 
 

Entretanto, é importante explicar que priorizar os direitos da criança e 

adolescente não resulta em nenhuma hipótese a exclusão de direitos investidos em 

outra pessoa ocasionado pelo interesse do menor. Até porque não existe hierarquia 

ou supremacia de direitos, é definido de forma mais equilibrada possível conforme o 

caso concreto. 

 
 
 
 

Seguindo esse contexto, Paulo Lôbo segue a diretriz de que: 

 
 

Seus direitos não se exercem separada ou contrariamente ao de 

outras pessoas, o princípio não está formulado em termos absoluto, 

mas que o interesse superior da criança é considerado como uma 

‘consideração primordial’. O princípio é de prioridade e não de 

exclusão de outros direitos ou interesses. (LOBÔ, 2009, p.54). 
 
 
 

Explica Maria Berenice Dias que: 
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Cumpre ressaltar, ainda, que se faz necessário uma análise caso a 

caso, para determinação do que seria o melhor interesse para o 

infante. Tomando como exemplo, existem situações em que atende 

aos interesses da criança, a destituição do poder familiar e a entrega 

desta à adoção, o que poderia causar espanto aos olhos do leigo 

que não teve acesso ao caso concreto como (DIAS, 2009, p. 68). 
 
 

Por fim, Luiz Edson Fachin afirma: 

 
 

O melhor interesse da criança assume um contexto, que em sua 

definição o descreve como ‘basic interest’, como sendo aqueles 

essenciais cuidados para viver com saúde, incluindo a física, a 

emocional e a intelectual, cujos interesses, inicialmente são dos pais, 

mas se negligenciados o Estado deve intervir para assegurá-los. 

(FACHIN, 2002, p. 133). 
 
 

O Código Civil de 2002 descreve no artigo 1583, a busca do legislador em 

entregar à guarda para aquele que guardara e protegera de melhor forma os 

interesses da criança e do adolescente: 

 
 

Art. 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. 

 

§ 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda 

compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 

e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

§ 2º. A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele 

melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão 

para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

 

I- afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 

 

II- saúde e segurança; 

 

III- educação. 

 

§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos (BRASIL, 2002, s/p). 

 

 

E também no artigo 1584 do nosso Código Civil de 2002: 

 

Art. 1584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 
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I- requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer 

deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução 

de união estável ou em medida cautelar; 

 

II- decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do 

filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio 

deste com o pai e com a mãe (BRASIL, 2002, s/p). 
 

 

Sendo assim, este princípio é determinante para as diretrizes para a 

caracterização da paternidade socioafetiva, onde deve se evidenciar para resolver 

conflitos que envolvam interesse de menores que necessite de proteção para seu 

desenvolvimento. 

 
 

 

3.2 – Controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais 
 
 
 

Desde quando a afetividade se tornou a ser evidencia para constituição 

da nova concepção de família, iniciou uma revolução no Direito referente à Família, 

pois o afeto passa existir positivado em nossa legislação, possuindo também eficácia 

jurídica, mas para existir eficácia, Heloisa Helena Barbosa diz que devem ser 

levados em consideração os elementos que explica a socioafetividade: 

 
 

Para que se identifiquem os efeitos da socioafetividade é necessário 

determinar sua natureza jurídica e estabelecer seu conceito. A 

socioafetividade é um fato, onde se constatam dois aspectos (sócio + 

afetivo). Gerado pela afetividade, o vinculo se externa vida social, à 

semelhança de outras relações fundadas no afeto, mediante (pelo 

menos) reputatio, nominatio, e tractus, que são requisitos e que 

permanecem, mesmo quando findo o afeto, porque construídos na 

convivência em sociedade. Presentes esses requisitos, a 

socioafetividade é um dos critérios para o reconhecimento do vinculo 

de parentesco de outra origem, a que se refere o art. 1593 do código 

civil (BARBOSA, 2010, p. 31). 
 
 

Na doutrina, são estabelecidos que a definição de existência de relação 

de filiação socioafetiva, deve existir elementos conforme explica Ana Carolina 

Brochado Teixeira, “de prova hábil a revelar tal estrutura psíquica, apontando quais 

membros estão vinculados uns aos outros e que tipo de relação construíram para si” 

(TEIXEIRA, 2010, p. 65). 
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Com mesmo pensamento, Ana Carolina Brochado Teixeira diz que: 

 
 

O afeto quando externado por um individuo a uma criança por livre e 

espontânea vontade, reconhecendo nela um amor de filho, e 

socialmente assim todos os identificando como pai, mãe e filho, 

geram a relação de filiação socioafetiva (TEIXEIRA, 2010, p.180). 
 
 
 

“Pai e mãe socioafetivos exercem a verdadeira filiação, que é a 

paternidade e maternidade responsável, onde são doadas as crianças os mesmo 

cuidados inerentes de pais biológicos”, como salienta Ana Carolina Brochado 

Teixeira (TEIXEIRA, 2010, p.18). 

 
 

Em relação ao estabelecimento de parentalidade com os outros membros 

no âmbito familiar, Beatrice Marinho Paulo salienta que: 

 
 

Há algum tempo, os jornais noticiaram que um jovem de treze anos 

precisou recorrer aos tribunais para ver reconhecido seu direito de 

receber a visita do filho de seu padrasto, com quem convivera sob o 

mesmo teto, compartilhando todas as experiências como se irmãos 

fossem desde que era um bebê, mas de quem fora separado meses 

antes, desde a separação dos pais de ambos, em que cada um teve 

que acompanhar seu próprio genitor. (PAULO, 2009, s/p). 

 
 

Segundo Renata de Lima Rodrigues: 

 
 

A doutrina costuma reconhecer a existência de parentesco 

socioafetivo a partir da comprovação dos requisitos que compõem a 

posse de estado de filho, sendo eles, nome, trato e fama. Sem 

dúvida, trata-se a posse de estado de meio hábil a comprovar o 

vínculo afetivo entre pais e filhos de criação, mas ela não é capaz de 

constituir o próprio vínculo, pois, como sabido, posse de estado é 

apenas meio de prova subsidiário, e, portanto, não gera estado. 

Sendo assim, não é ela a definir a substância desse novo tipo de 

parentesco, mas apenas sua comprovação. O que constitui a 

essência da socioafetividade é o exercício fático da autoridade 

parental, ou seja, é o fato de alguém, que não é genitor biológico, 

desincumbir-se de praticar as condutas necessárias para criar e 

educar filhos menores, com o escopo de edificar sua personalidade, 

independentemente de vínculos consanguíneos que geram tal 

obrigação legal. (RODRIGUES, 2013, s/p). 
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A nossa legislação, as doutrinas e jurisprudências foram se adaptando as 

novas formas existentes de família em nossa sociedade. De forma não tão rápida no 

início, entrando aos poucos no âmbito jurídico a paternidade socioafetiva baseando 

nos laços afetivos. 

 
 
 

Entretanto, nos dias atuais a paternidade socioafetiva tem total respaldo 

pelos julgadores, sua sobreposição aos vínculos biológicos recebe maior evidencia 

nos casos em que existe obscuridade nas relações de paternidade. 

 
 
 

Para melhor apresentação da aplicação da teoria da paternidade 

socioafetiva nas decisões na atualidade, serão apresentados alguns julgamentos 

com o intuito de evidenciar elementos e fatos expostos referentes ao tema em 

questão, Vejamos a colocação do desembargador Ricardo Raupp Rushel do TJRS 

em 2007: 

 
 
 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

REVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA SOBRE O 

VÍNCULO BIOLÓGICO. DEMONSTRADA A PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA, PELO PRÓPRIO DEPOIMENTO DA 

INVESTIGANTE, POSSÍVEL O JULGAMENTO DO FEITO NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, SENDO DESNECESSÁRIA A 

REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA OU INQUIRIÇÃO DE OUTRAS 

TESTEMUNHAS, QUE NÃO PODERÃO CONDUZIR À OUTRA 

CONCLUSÃO SENÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível 

Nº 70015562689, Sétima Câmara Cível, Relator: Ricardo Raupp 

Ruschel, Julgado em 28/02/2007 (RIO GRANDE DO SUL, 2007, s/p). 
 
 
 

Observamos no acórdão apresentado que, o depoimento da parte 

apelante foi suficiente para ser julgado procedente. 

 

Vejamos aqui que o afeto sobrepondo ao vínculo biológico pelo 

desembargador Rui Portanova do TJRS em 2006: 

 
 

EMENTA: APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

CUMULADA  COM  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO.  PREVALÊNCIA DA  
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PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Embora filho biológico do 

investigado, o investigante foi criado pelo pai registral por mais de 30 

anos, criando verdadeira paternidade socioafetiva, que prevalece sobre 

o vínculo genético. NEGARAM PROVIMENTO. RIO GRANDE DO SUL. 

Tribunal de Justiça, Apelação Cível Nº 70017016908, Oitava Câmara 

Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/11/2006 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2006, s/p). 
 
 

Aqui também o afeto sobrepõe ao vínculo biológico, exposto pelo 

desembargador José Carlos Teixeira Giorgis do TJRS em 2004: 

 

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. ADOÇÃO INFORMAL. 

PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO. PATERNIDADE AFETIVA. 

POSSE DO ESTADO DE FILHO. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. 

ESTADO DE FILHO AFETIVO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE HUMANA E 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATIVISMO JUDICIAL. JUIZ DE 

FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DA PATERNIDADE. REGISTRO. A 

paternidade sociológica é um ato de opção, fundando-se na liberdade 

de escolha de quem ama e tem afeto, o que não acontece, às vezes, 

com quem apenas é a fonte geratriz. Embora o ideal seja a 

concentração entre as paternidades jurídica, biológica e socioafetiva, o 

reconhecimento da última não significa o desapreço a biologização, 

mas atenção aos novos paradigmas oriundos da instituição das 

entidades familiares. Uma de suas formas é a "posse do estado de 

filho", que é a exteriorização da condição filial, seja por levar o nome, 

seja por ser aceito como tal pela sociedade, com visibilidade notória e 

pública. Liga-se ao princípio da aparência, que corresponde a uma 

situação que se associa a um direito ou estado, e que dá segurança 

jurídica, imprimindo um caráter de seriedade à relação aparente. Isso 

ainda ocorre com o estado de filho afetivo, que além do nome que não é 

decisivo, ressalta o tratamento e a reputação, eis que a pessoa é 

amparada, cuidada e atendida pelo indigitado pai, como se filho fosse. 

O ativismo judicial e a peculiar atuação do juiz de família impõe, em 

afago à solidariedade humana e veneração respeitosa ao princípio da 

dignidade da pessoa, que se supere a formalidade processual, e é 

determinando o registro da filiação do autor, com veredicto declaratório 

nesta investigação de paternidade socioafetiva, e todos os seus 

consectários. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. RIO GRANDE 

DO SUL. Tribunal de Justiça, Apelação Cível Nº 70008795775, Sétima 

Câmara Cível, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 

23/06/2004 (RIO GRANDE DO SUL, 2004, s/p). 
 
 

Nas decisões expostas, fica clara a evolução existente na nossa 

legislação em relação ao instituto da filiação, considerando a “posse de estado de 

filho” para caracterização da paternidade socioafetiva. 
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Sendo assim, os tribunais buscam responsabilidade na paternidade, ou 

seja, proteger e cuidar do menor com todos os cuidados que são indispensáveis 

para seu desenvolvimento. Quando a criança possui suporte afetivo, se cria 

requisitos para a existência da multiparentalidade. 

 
 

É claro que, a filiação jurídica e biológica não é descartada em todas as 

hipóteses existentes, mas existe tal hierarquia, criando um destaque a paternidade 

socioafetiva pela sua importância no desenvolvimento e na construção da 

personalidade e do caráter da criança e do adolescente. 

 
 

Encerrando, como exposto no presente tópico, deixa claro que sempre 

será priorizado o melhor para o interesse da criança. A jurisprudência e a doutrina 

sempre buscam na paternidade a responsabilidade independente do tipo, não 

importando sua origem, mas sim o âmbito familiar onde o menor se desenvolvera 

amor e afeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

 

Diante do exposto, fica claro a importância da valorização da paternidade 

socioafetiva em face da relação consaguinea, respeitando o princípio basilar que é o 

melhor interesse da criança e do adolescente. 

 

Tanto que, as evoluções que aconteceram ao longo dos anos são 

conquistas em nossa legislação para abranger os novos moldes de familia em nossa 

sociedade, acabando com regramentos em que filhos só eram legítimos caso fosse 

oriundo de casamento. 

 

Com isso, podemos concluir que essa visão busca o melhor para o 

menor, e protege o pai socioafetivo que com mudanças trazidas desde a constituição 

federeal de 1988, possui mais segurança jurídica para a criação de seu filho 

socioafetivo e vê seu âmbito familiar resguardado, entretanto, a legislação não tirou 

o direito ao indivíduo de conhecer suas filiações biológicas, completando as duas 

vertentes. 

 

Assim, a constante evolução no reconhecimento da filiação socioafetiva 

inclusive, sobreponto a ligação biológica, é o cumprimento da nossa constituição o 

nos demais códigos do nosso ordenamento jurídico, que buscou se adequar ao 

retrato atual da nossa sociedade. 
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