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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por fim analisar a evolução familiar no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro, como também as delimitações da paternidade socioafetiva e de seu reconhecimento. 

Anteriormente, a família existia a partir do casamento, com funções religiosas, políticas e 

patrimoniais. Com o advento da Constituição Federal de 1988, que não traz o casamento como 

única forma de constituir uma família e introduz a igualdade entre os filhos (havidos ou não do 

casamento), a afetividade consolida-se como o novo elemento estruturante da família. A filiação 

socioafetiva, apesar de não possuir previsão expressa, já está consolidada doutrinária e 

jurisprudencialmente. Seu reconhecimento, que não implica a existência de uma hierarquia 

perante a paternidade biológica, abre espaço para a multiparentalidade, que preconiza a 

igualdade entre estas filiações. O trabalho objetiva analisar a nova realidade que o direito de 

família presencia e suas adaptações para um igual tratamento das entidades familiares. A 

metodologia utilizada envolve pesquisas bibliográficas e método dedutivo, sendo feito um 

acompanhamento das decisões importantes que permeiam o assunto. Conclui-se que, frente aos 

casos concretos e novos desafios que a matéria possa trazer, devem prevalecer os princípios 

norteadores do direito de família, destacando-se o melhor interesse da criança. 

 

Palavras-chave: Família. Filiação. Paternidade socioafetiva. Multiparentalidade. 

Reconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze family evolution within the brazilian legal system, as well as the 

delineations of socio-affective parenting and their recognition. Previously, the family existed 

from marriage, with religious, political and patrimonial functions. With Federal Constitution of 

1988, which does not bring marriage as the only way to establish a family and introduces 

equality among the children (whether or not from marriage), affectivity is established as the 

new structuring element of the family. Socio-affective filiation, although not having an express 

prediction, is already consolidated doctrinally and jurisprudentially. Its recognition, which does 

not imply the existence of a hierarchy in the face of biological paternity, opens space for 

multiparentality, which advocates equality between these kinds of filiation. The work aims to 

analyze family law’s new reality and its path to an equal treatment of family entities. The 

methodology used involves bibliographical researches and deductive method, by monitoring 

the important decisions that permeate this subject. As a conclusion, in face of the concrete cases 

and new challenges that the matter may bring, the guiding principles of family law should 

prevail, highlighting the best interest of the child.  

 

Keywords:  Family. Filiation. Socio-affective paternity. Multiparentality. Recognition. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito de família brasileiro 

mudou seu paradigma - não mais orbita ao redor do matrimônio, de valores patriarcais ou da 

legitimidade dos filhos. A Carta Magna instituiu um conceito inclusivo de família que abrange 

a realidade da pluralidade familiar atual. Não há mais espaço para uma filiação pautada na 

legitimidade nem no tratamento discriminatório dos filhos (sejam eles consanguíneos, afetivos, 

adotivos ou provenientes de reprodução assistida). A família está pautada em relações de afeto, 

respeito e solidariedade - sendo um verdadeiro espaço para a busca de felicidade e realização 

afetiva. 

Este trabalho objetiva estudar o direito de família brasileiro, a partir da consolidação 

do afeto em sua estrutura e das mudanças que envolvem a relação paterno-filial e o 

reconhecimento da filiação. A metodologia utilizada envolve pesquisas bibliográficas e método 

dedutivo, sendo feito um acompanhamento das decisões importantes que permeiam o assunto, 

permitindo, assim, um melhor entendimento. 

O capítulo um irá analisar o conceito de família, sua evolução (social e legislativa) 

e os princípios norteadores que a fundamentam no âmbito jurídico. Na sequência, o segundo 

capítulo analisa a filiação e seus aspectos – como a presunção de paternidade e a posse de estado 

de filho, importante ao conceito de paternidade socioafetiva. 

O terceiro capítulo tratará da paternidade socioafetiva: sua colocação doutrinária, 

seus elementos e posição mediante a paternidade biológica.  

O último capítulo trata da multiparentalidade e sua inserção no direito brasileiro, 

que possibilita a coexistência de paternidades, com reflexos no registro civil e nas esferas de 

sucessão e alimentos. 

Por fim, analisa-se o reconhecimento da filiação: as novas regras do 

reconhecimento extrajudicial da paternidade socioafetiva e o reconhecimento da 

multiparentalidade e seus possíveis desdobramentos dentro do ordenamento. 

A análise dos aspectos práticos da família, como os avanços e possíveis melhorias 

do reconhecimento da filiação, se faz necessária para assegurar a aplicação dos princípios 

fundamentais, tão caros ao Estado Democrático de Direito. A percepção da evolução do direito 

de família brasileiro ajuda a notar a importância do respeito às particularidades de cada 

construção familiar como parte do caminho para o estabelecimento de uma sociedade justa e 

igualitária. 
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Capítulo 1. Família 

 

1.1 Conceito de família 

 

A família é a base da sociedade e dessa forma, tem especial proteção do Estado, 

conforme preconiza o art. 226 da Constituição Federal.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, assegura a homens e mulheres o direito de fundar 

uma família. Em seu artigo 16.3 estabelece que “a família é o núcleo natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado”. 

Apesar da necessária tutela estatal é importante a discussão e determinação de seus 

limites, visando respeitar a liberdade dos indivíduos dentro de seu núcleo familiar. O interesse 

do Estado de proteger a família deve caminhar junto à preservação de sua intimidade e 

privacidade. 

Segundo Paulo Lôbo (2017, p. 18), “O direito de família é um conjunto de regras 

que disciplinam os direitos pessoais e patrimoniais das relações de família”. Assim, o direito de 

família busca disciplinar esta entidade basilar da sociedade.  

A Constituição Federal de 1988 consolidou no âmbito legal a igualdade dentro do 

seio familiar e ainda inseriu novas entidades familiares (como a monoparental, composta por 

qualquer dos pais e seus descendentes), de modo a compreender a pluralidade da realidade 

familiar. Conforme Dias (2015, p. 34), “[...] houve a repersonalização das relações familiares 

na busca do atendimento aos interesses mais valiosos das pessoas humanas: afeto, 

solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor”. 

De forma nítida, quando a sociedade e suas leis eram calcadas em valores 

patriarcais, quando a família era hierarquizada a partir da figura paterna, o conceito de família 

era facilmente associado ao matrimônio, pois o casamento era considerado a origem. Após um 

processo de transformações sociais com reflexo também na legislação, não só a pluralidade das 

famílias encontrou espaço como também o afeto enquanto uma verdadeira função familiar. Dias 

destaca o conceito de família contido na Lei Maria da Penha: 

 

Agora – e pela primeira vez – a lei define a família atendendo a seu perfil 

contemporâneo. A Lei Maria da Penha (L 11.340/06), que busca coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, identifica como família qualquer relação intima 

de afeto (LMP 5º III). Com isso, não mais se pode limitar o conceito de entidade 

familiar ao rol constitucional. Lei nova alargou seu conceito. E não se diga que este 

conceito serve tão só para definir a violência como doméstica. Ainda que este seja o 
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seu objetivo, acabou por estabelecer os contornos de seu âmbito de abrangência. 

(Dias, 2015, p. 129) 

 

1.2 Sobre a origem e a evolução da função familiar 

 

O ordenamento jurídico por vezes não acompanha a evolução social. A lei existente 

pode não mais corresponder aos novos valores e modelos familiares, não refletindo, assim, a 

realidade. Dessa forma, a família prevista no ordenamento jurídico não corresponde à família 

natural (Dias, 2015, p. 29). 

Genuinamente o ser humano tende a viver em grupos dentro da sociedade, sejam 

eles determinados por afeto ou por maiores chances de sobrevivência. Tais percepções podem 

ser observadas ao longo da história, quando de início a família era vista como uma unidade 

produtiva. Quanto maior o número de familiares, maior era a produção, o que, dentro de um 

âmbito rural, seria mais vantajoso. A família tinha formação extensiva, era hierarquizada, 

patriarcal e patrimonial. 

Com o advento da revolução industrial houve uma crescente necessidade por mão 

de obra. A mulher ingressou no mercado de trabalho, de forma que o homem não era mais a 

única fonte de subsistência, o enfoque do núcleo familiar não estava mais na quantidade de 

membros. Gradativamente, vários fatores foram contribuindo para uma nova estrutura familiar, 

na qual os laços de afeto eram cada vez mais valorizados e o patrimônio perdia seu 

protagonismo, como elucida Paulo Lôbo: 

 

A família tradicional aparecia através do direito patrimonial e, após as codificações 

liberais, pela multiplicidade de laços individuais, como sujeitos de direito atomizados. 

Agora, é fundada na solidariedade, na cooperação, no respeito à dignidade de cada um 

de seus membros, que se obrigam mutuamente em uma comunidade de vida. A família 

atual é apenas compreensível como espaço de realização pessoal afetiva, no qual os 

interesses patrimoniais perderam seu papel de principal protagonista. A 

repersonalização de suas relações empodera as entidades familiares, em seus variados 

tipos ou arranjos. (2017, p. 13) 
 

O autor utiliza o termo repersonalização como um fenômeno jurídico-social no qual 

há uma priorização da pessoa, de sua dignidade e interesses, em detrimento de suas relações 

patrimoniais. Nesse sentido, o referido autor afirma que: 

 

A repersonalização das relações jurídicas de família é um processo que avança, 

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

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

patrimoniais, nomeadamente durante a hegemonia do individualismo proprietário, 

que determinou o conteúdo das grandes codificações. (2017, p. 13)  
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A família não tem mais como função a religião ou a economia. Sua estrutura, não 

mais hierárquica, está na afetividade entre seus membros que, através da comunhão de 

interesses, procuram por suas realizações pessoais. Nessa trajetória de valorização, o afeto 

ultrapassa ao vínculo biológico, sendo de extrema importância para a fundação e permanência 

da família. 

 

1.3 Evolução legislativa do direito de família brasileiro 

 

O Direito sempre será influenciado pela sociedade que rege, sendo ele um 

fenômeno social. O mesmo ocorre com o direito de família. Em um primeiro momento as 

normas que regiam as relações familiares partiam do âmbito religioso, quando do período 

colonial e imperial Portugal impôs seu ordenamento jurídico à colônia sendo este baseado no 

direito canônico da Igreja Católica. 

A proclamação da República em 1889 marcou o início da separação da Igreja e do 

Estado. Como exemplo, a Constituição de 1891 previa que a República apenas conhecia o 

casamento civil (art. 72, §4°), retirando, assim, o efeito civil do casamento religioso. A partir 

da Constituição de 1934 admitiu-se duas formas do casamento civil: o civil propriamente dito 

e o religioso com efeitos civis. 

Até a promulgação da Constituição de 1988, que demarcou um direito de família 

igualitário, houve algumas conquistas legislativas que ajudaram a enfraquecer a antiga estrutura 

familiar patriarcal. O Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 4.121/62) mudou alguns artigos do 

Código Civil de 1916 contribuindo para a emancipação feminina em certas áreas. A mulher 

deixou de ser considerada relativamente incapaz, começou a compartilhar o pátrio poder com 

o marido e a ter direito sobre seus filhos, de forma que o homem não era mais o chefe absoluto 

da sociedade conjugal. Apesar do abismo da teoria para a prática em si, tal mudança já 

delimitava novos rumos para uma nova estrutura da família. 

A Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) possibilitou a dissolução do casamento, 

permitindo aos casais separados a reconstituição de suas vidas, rompendo com o paradigma 

religioso.  

Até então a dissolução poderia ser obtida de duas formas: através da separação, na 

qual as pessoas deveriam esperar um ano após a sentença para pedir sua conversão em divórcio, 

ou por meio da separação de fato, após dois anos. Com a promulgação da emenda 66/2010, que 
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alterou o §6° do art. 226 da Constituição Federal, ficou extinta a necessidade de tais prazos. 

Com o advento da Lei n. 11.441 de 2007, o divórcio consensual pode ser realizado em cartório. 

Entretanto, apesar dos avanços mencionados, muitas características da sociedade 

patriarcal permaneceram como o entrave às entidades familiares não matrimoniais. Apenas à 

luz da Constituição de 1988 observou-se uma mudança ampla e concreta que ecoou até mesmo 

na esfera privada da codificação civil. Como pontua Fachin: 

 

Do ponto de vista das fontes formais, relevante foi a migração operada do Código 

Civil à Constituição. O sistema clássico originário do Código civil brasileiro é uma 

página que na história antecede o Direito Constitucional da Família, um campo do 

saber que rompe as fronteiras do público e do privado. (FACHIN, 2010, p. 25) 
 

No âmbito do direito de família o Código Civil Brasileiro traz importantes 

inovações quando em comparação ao código anterior. O art. 1.596 insere, em matéria de 

filiação, a igualdade dos filhos havidos ou não da relação de casamento (tal dispositivo tem o 

mesmo teor contido no art. 227, §6° da Constituição Federal e art. 20 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente). A previsão do reconhecimento do filho havido fora do casamento e sua 

irrevogabilidade está presente no art. 1.609. 

Outro exemplo de mudança da atual codificação foi a exclusão dos prazos 

decadenciais para a ação negatória da paternidade, passando a ser imprescritível conforme o 

art. 1.601 (o tema era previsto no art. 178, §§3° e 4° do código de 1916). 

Por fim, o Código Civil de 2002 inova em importantes aspectos quando, ainda, se 

refere ao parentesco “de outra origem” no art. 1.593, dando margem à valoração da posse de 

estado de filho, sendo esta uma das bases da paternidade socioafetiva. Alguns tópicos seguiram 

sem alteração ou melhorias possíveis, como a importância demasiada ao âmbito patrimonial de 

alguns artigos. 

 

1.4 Princípios do direito de família 

 

1.4.1 Da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana constitui uns dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, permeando todo o arcabouço jurídico de forma que sua observação 

tem prioridade tanto na teoria quanto na aplicação prática. Tem previsão no art. 1º da 
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Constituição Federal, sendo um dos fundamentos da República ao lado da soberania, cidadania, 

valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, e o pluralismo político. 

Quanto a origem da relevância de tal princípio, como elucida Dias (2015, p. 44), 

“A preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça social levou o constituinte 

a consagrar a dignidade da pessoa humana como valor nuclear da ordem constitucional”. 

A importância designada a este princípio é também fruto da repersonalização e 

despatrimonialização do ordenamento jurídico. O foco no ser humano retira, pois, o foco de 

seus bens, daquilo que pode ser objetificado, sendo valorizada a vida digna do ser, calcada no 

respeito e solidariedade.  

A entidade familiar, enquanto “instrumento de realização existencial de seus 

membros” (LÔBO, 2017, p. 28), atrela-se ao princípio na medida em que a existência, a 

comunhão de interesses e vivência dos familiares devem dignas. 

O princípio reverbera, ainda, na construção e essência dos Direitos Humanos, como 

explica Pereira: 

 
Como se disse, a noção de Direitos Humanos só pôde ser desenvolvida porque em sua 

base de sustentação está a dignidade de todo e qualquer ser humano, ou seja, na ideia 

dos Direitos Humanos está a certeza de que determinados direitos devem ser 

atribuídos às pessoas por uma mesma causa universal e acima de qualquer arbítrio 

humano. Trata-se de necessidades humanas determinadas pela sua natureza, e que 

nenhum Estado tem o poder de modificar. Nenhum Estado é capaz, por exemplo, de 

modificar a necessidade que todo ser humano, vivendo em uma sociedade, tem de 

moradia, educação, saúde e liberdade. Os Direitos Humanos são, portanto, fruto do 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana. (PEREIRA, 2004, p. 70) 

 

1.4.2 Da solidariedade familiar 

 

O princípio da solidariedade possui previsão constitucional, sendo um dos objetivos 

fundamentais da República (art. 3º, inciso I da CRFB/88). Representa a ajuda que cada um deve 

ao outro, tendo um forte conteúdo ético, englobando as noções de fraternidade e reciprocidade 

(DIAS, 2015, p. 48).  

Através dos séculos, houve uma alternância na importância atribuída ao individual 

e ao social, que culminou com a solidariedade como elemento conformador, como bem explica 

Lôbo: 

 

O princípio jurídico da solidariedade resulta da superação do modo de pensar e viver 

a sociedade a partir do predomínio dos interesses individuais (individualismo), que 

marcou os primeiros séculos da modernidade, com reflexos até a atualidade. Na 

evolução dos direitos humanos, aos direitos individuais vieram concorrer os direitos 

sociais, nos quais se enquadra o direito de família. No mundo antigo, o indivíduo era 
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concebido apenas como parte do todo social; daí ser impensável a ideia de direito 

subjetivo. No mundo moderno liberal, o indivíduo era o centro de emanação e 

destinação do direito; daí ter o direito subjetivo assumido a centralidade jurídica. No 

mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os espaços privados e públicos e a 

interação necessária entre os sujeitos despontando a solidariedade como elemento 

conformador dos direitos subjetivos. (2017, p. 29) 

 

O capítulo VII da Constituição é permeado pelo princípio da solidariedade, sendo 

dever da família, da sociedade e do Estado a proteção à criança, adolescente e ao jovem (art. 

227). Outros exemplos de regras que decorrem deste princípio são a imposição do dever de 

assistência dos pais aos filhos (art. 229) e o dever de amparo às pessoas idosas (art. 230). 

O Código Civil também apresenta como fundamento de várias regras este princípio. 

A obrigação alimentar recíproca entre parentes, cônjuges ou companheiros, prevista no art. 

1.694 do CC, concretiza a solidariedade entre os membros da família. A comunhão de vida 

instituída pela família (art. 1.513, CC) é possível por meio do sentimento solidário, da 

cooperação estabelecida entre seus membros. 

 

1.4.3 Da igualdade familiar e do respeito à diferença 

 

A igualdade formal pressupõe o tratamento igualitário de todos perante a lei. 

Entretanto, a igualdade almejada pressupõe a igualdade material ou real, na qual não basta tratar 

igualmente todos sem levar em conta suas dificuldades ou peculiaridades, o que apenas 

propagaria desigualdades. 

O princípio da igualdade previsto na Constituição foi determinante para o 

estabelecimento de mudanças significativas para o direito de família: igualdade de gêneros, 

entre os filhos e entre entidade familiares. Segundo Paulo Lôbo: 

 

O princípio da igualdade familiar está expressamente contido na Constituição, 

designadamente nos preceitos que tratam das três principais situações nas quais a 

desigualdade de direitos foi a constante histórica: os cônjuges, os filhos e as entidades 

familiares. O simples enunciado do §5º do art. 226 traduz intensidade revolucionária 

em se tratando dos direitos e deveres dos cônjuges, significando o fim definitivo do 

poder marital: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher”. O sentido de sociedade conjugal é mais 

amplo, pois abrange a igualdade de direitos e deveres entre os companheiros da união 

estável. O §6º do art. 227, por sua vez, introduziu a máxima igualdade entre os filhos, 

“havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção”, em todas as relações 

jurídicas, pondo cobro às discriminações e desigualdades de direitos, muito comuns 

na trajetória do direito de família brasileiro. O caput do art. 226 tutela e protege a 

família, sem restringi-la a qualquer espécie ou tipo, como fizeram as Constituições 

brasileiras anteriores em relação à exclusividade do casamento. (2017, p. 30) 
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A igualdade não apaga e nem pode desconsiderar as diferenças naturais que existem 

entre pessoas e entidades familiares. Os filhos, por exemplo, não são os mesmos e não possuem 

as mesmas necessidades, de forma que nem sempre o tratamento diferente dos pais pode ser 

apontado como discriminação.  

 

1.4.4 Da liberdade familiar 

 

Esse princípio, no que tange o direito de família, dispõe da liberdade à formação da 

entidade familiar, ao planejamento familiar (art. 226, §7°, CRFB/88), à livre formação dos 

filhos, dentre outros, que contrastam com a proposta engessada de constituições anteriores à 

Constituição de 1988.  

A família tradicional, ao adotar apenas o modelo matrimonial, adotou como 

requisito a legitimidade (legitimidade dos filhos, legitimidade de uma entidade familiar), de 

modo que apenas com a igualdade preconizada pela Constituição cidadã a liberdade familiar 

pode ser exercida. 

No Código Civil vários são os dispositivos que concretizam o direito à liberdade, 

como o art. 1.614, em que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e 

o filho menor tem a possibilidade posterior de impugnação. 

 

1.4.5 Do pluralismo das entidades familiares 

 

A Constituição de 1988 previu não apenas o casamento como entidade familiar 

como também a união estável e a família monoparental. O fato de ter explicitado apenas esses, 

não significa que não reconhece outras entidades. Todo o respaldo constitucional à dignidade 

da pessoa humana, ao afeto e até mesmo a redação do art. 226 da CRFB/88 (que prevê a família 

como base da sociedade, sem especificar qual família, como anteriormente feito em 

constituições anteriores com o casamento civil), permitem uma interpretação inclusiva e 

protetiva às outras famílias que são construídas na sociedade. Para Rodrigo da Cunha Pereira: 

 

É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a 

aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu preâmbulo, 

além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que deve ser assegurado 

o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como a liberdade, o bem-estar, a 

igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade. Sobretudo da garantia da 

liberdade e da igualdade, sustentadas pelo macroprincípio da dignidade, é que se extrai 

a aceitação da família plural, que vai além daquelas previstas constitucionalmente e, 

principalmente, diante da falta de previsão legal. (2004, p. 119) 
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1.4.6 Do melhor interesse da criança/adolescente 

 

A família pode ser caracterizada como espaço realização afetiva, que permite um 

desenvolvimento digno a seus membros. Dentro dessa valorização da pessoa humana, 

destacam-se a criança e o adolescente, que, enquanto indivíduos que ainda não possuem 

completa autonomia e maturidade, passam a ser prioridade não apenas no âmbito da família 

como da sociedade e do Estado (art. 227, CRFB/88).  Conforme elucida Paulo Lôbo: 

 

 [...] O princípio parte da concepção de ser a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos, como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, e não como mero 

objeto de intervenção jurídica e social quando em situação irregular, como ocorria 

com a legislação anterior sobre os “menores”. Nele se reconhece o valor intrínseco e 

prospectivo das futuras gerações, como exigência ética de realização de vida digna 

para todos. (2017, p. 36) 

 

As decisões que os envolvem devem ter como absoluta prioridade o seu interesse, 

inclusive em detrimento do interesse dos seus pais, o que nem sempre era feito, por exemplo, 

em decisões relacionadas a sua guarda. 

 

1.4.7 Da afetividade 

 

Anteriormente, a família patriarcal girava em torno do patrimônio. Destacava-se 

sua função econômica. O chefe da família era responsável pelo seu sustento, enquanto a figura 

materna realizava tarefas domésticas e cuidava dos filhos. Com a inserção da mulher no 

mercado de trabalho essa estrutura hierárquica começou a sofrer profundas transformações, 

mudando até mesmo a finalidade das relações familiares. A afetividade passou a ser a finalidade 

principal da família, enquanto outras funções (religiosa, política e procracional) desapareceram 

ou se tornaram secundárias.  

A Constituição, apesar de não o prever expressamente, engloba o princípio em seus 

dispositivos ao partir de valores que o sustentam como a solidariedade mútua. Nesse sentido, 

Paulo Lôbo: 

 

O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontram-se na 

Constituição fundamentos essenciais do princípio da afetividade, constitutivos dessa 

aguda evolução social da família brasileira, além dos já referidos: a) todos os filhos 

são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como 

escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 

5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 
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incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente  

protegida (art. 226, § 4º); d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é 

prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227). (LÔBO, 2017, p. 

34) 

 

A afetividade é um dos fundamentos do direito de família, sendo priorizado quanto 

aos aspectos patrimoniais ou biológicos. Entretanto, a afetividade não pode ser considerada 

como único elemento para caracterizar a existência de uma entidade familiar. Conforme Paulo 

Lôbo, as características comuns a elas são: afetividade, estabilidade - a comunhão de vida que 

afasta a casualidade - e ostensibilidade - uma entidade familiar que assim se apresenta 

publicamente, sendo reconhecida pela sociedade enquanto tal (LÔBO, 2002). Pode-se ainda 

incluir outro elemento ao núcleo da família:  a estrutura psíquica (PEREIRA, 2004). 

 

1.4.8 Da monogamia 

 

Na sociedade ocidental contemporânea, a monogamia consiste em regra com 

função ordenadora da família, no caso a proibição de variadas relações matrimonializadas. No 

direito brasileiro encontra-se como princípio específico do direito de família, não sendo 

contemplado na Constituição Federal. Paulo Lôbo esclarece o motivo do referido princípio não 

ser mais considerado um princípio geral: 

 

Além dos princípios fundamentais e gerais, há princípios específicos no âmbito do 

direito de família, aplicáveis a situações determinadas. Por exemplo, o princípio da 

monogamia, presente na cultura judaico-cristã, não é mais geral, em virtude do fim da 

exclusividade da família matrimonial, no direito brasileiro. Persiste como princípio 

específico aplicável à entidade familiar constituída pelo casamento. Todavia, até 

mesmo em relação ao casamento, esse princípio tem sido atenuado pelos fatos da vida, 

na medida em que o direito brasileiro tem admitido efeitos de família ao concubinato; 

exemplo é o art. 1.708 do Código Civil, que estabelece a extinção do dever de prestar 

alimentos se o credor constituir concubinato com outra pessoa. (2017, p. 27) 

 

Apesar de atenuações, o princípio permeia várias normas do ordenamento jurídico, 

sendo considerado crime a bigamia (Código Penal, art. 235) e estando impedidas de casar as 

pessoas casadas (Código Civil, art. 1.521, VI). 
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Capítulo 2. Filiação 

 

2.1 Da evolução e igualdade na filiação 

 

A necessidade de proteção da família e do seu patrimônio permitia e sustentava o 

tratamento discriminatório dos filhos no período anterior à vigência da Constituição de 1988, 

sendo os filhos classificados em legítimos, ilegítimos e legitimados. Julie Delinski explica os 

desdobramentos da classificação discriminatória à época: 

 

Se o pai ou a mãe, ao tempo da concepção ou do parto, se achava ligado por 

matrimônio com outrem, o filho se diz adulterino; se os progenitores são entre si, 

parentes em grau tão próximo que não poderiam validamente casar, o filho se 

denomina incestuoso. Estas duas espécies – a dos adulterinos e a dos incestuosos – 

formam a espécie dos bastardos ou, antes espúrios. E aqueles filhos cujos 

procriadores estavam em condição de realizar matrimônio legal entre si ao tempo da 

concepção ou do parto, ou seja, aqueles não adulterinos, nem incestuosos, tomam o 

nome simplesmente de naturais. (1997, p. 16-17) 

 

 Até a proibição da discriminação, houveram pequenos avanços, como quando a 

Lei do Divórcio garantiu a todos os filhos o direito à herança em condições iguais (antes os 

filhos ilegítimos tinham direito à metade da herança que seria concedida ao filho legítimo ou 

legitimado). 

Tal classificação era guiada pela existência ou não do casamento entre os genitores. 

Se o filho fosse gerado longe da sacralidade do matrimônio, pagava pelos erros que seus pais 

cometiam. Conforme Maria Berenice (2015, p. 387), ainda que o delito fosse cometido pelo 

pai, sendo o adultério crime na época, o filho era o perdedor, enquanto o pai ficava livre dos 

ônus do poder familiar. Não se punia o ato, punia-se o filho, ao negar-lhe reconhecimento e, 

consequentemente, direitos de modo a não perturbar o casamento existente. 

As presunções de paternidade ocorriam àquela época com a intenção de 

manutenção da família, casos em que não prevalecia a verdade biológica mas gerava-se uma 

paternidade jurídica. As presunções permanecem no ordenamento jurídico vigente, tendo o 

Código Civil trazido novas presunções em hipóteses de inseminação artificial.  

A igualdade da filiação preconizada no art. 1.5961 do Código Civil (com mesma 

redação do art. 227, §6°, CRFB/88), é uma das mais importantes modificações que ocorreram 

no âmbito do direito de família. A adoção do sistema unificado de filiação ajudou a alterar a 

                                                           
1 Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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estrutura da família, a verdade jurídica – que impedia, por exemplo, a declaração da paternidade 

verdadeira - passou a ser contestada em favor da verdade biológica. A unificação do sistema de 

filiação juntamente à busca da paternidade para a defesa dos interesses da criança, sustenta que 

o estabelecimento da paternidade é uma necessidade, e a paternidade, em si, um direito 

(DELINSKI, 1997, p. 19). 

Essas mudanças são o reflexo do reconhecimento de um novo elemento estruturante 

não apenas no que se refere à parentalidade como também ao direito de família. A existência 

da filiação, a relação paterno-filial, está ligada à existência do vínculo afetivo e não restrita 

apenas a fatores genéticos. Como bem destaca Julie Delinski (1997, p. 12), a noção de 

paternidade extrapolou o terreno do ato físico para adentrar na área afetiva, sendo não só ato 

físico, mas, principalmente, ato de opção. 

 

2.2 Presunção de paternidade 

 

O uso de presunções no âmbito da filiação sempre foi comum, seja pela dificuldade 

de se atribuir a paternidade ou maternidade a alguém, seja por dificuldades baseadas em 

preconceitos decorrentes da proteção à família patriarcal e matrimonial. Conforme determina 

Paulo Lôbo (2017, p. 104), a presunção tem como intuito “[...] fixar o momento da concepção, 

de modo a definir a filiação e certificar a paternidade, com os direitos e deveres decorrentes. ” 

A presunção pater is est quem nuptia demonstrant (sendo também utilizado 

simplesmente pater is est) determina que o marido da mãe é o pai de seus filhos. Independente 

da verdade biológica a lei presume pater is est e mater semper certa est (a maternidade é sempre 

certa), estabelecendo uma presunção juris tantum para evitar a incerteza da paternidade. 

Entretanto tal presunção, parte da exigência e certeza da fidelidade da mulher, não sendo a do 

marido necessária para que ela ocorra, indo de encontro ao § 5°, art. 226 da CRFB/88, que 

preconiza a igualdade de direitos e deveres dentro da sociedade conjugal. 

O art. 1.597 do Código Civil estabelece as presunções de filiação na constância do 

casamento2. Além dos incisos com previsão para os casos de inseminação artificial, há ainda as 

presunções tradicionais. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos 

                                                           
2 A menção do caput do artigo 1.597 ao casamento pode ser estendida à união estável, através de interpretação 

sistemática do dispositivo, conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.194.059/SP, Rel. 

Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012), tendo em vista que a união estável é reconhecida pelo ordenamento jurídico 

como entidade familiar. 
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nascidos pelo menos 180 dias (6 meses) após o início da convivência conjugal e 300 dias (10 

meses) após a dissolução da sociedade conjugal.  

Antes da Constituição de 1988 uma das funções da presunção de paternidade era a 

atribuição de legitimidade à filiação, o que não mais se justifica no atual direito de família 

brasileiro, baseado na igualdade de direitos e qualificações entre os filhos. Dentro do âmbito 

constitucional, que preza a família socioafetiva e relativiza a origem biológica, independente 

da fidelidade da mulher, pai será o marido ou companheiro que aceita a paternidade do filho, 

mesmo que seu nascimento ocorra fora dos prazos estabelecidos em lei para a presunção de 

paternidade (LÔBO, 2017, p. 105). 

O Código Civil adicionou três presunções novas em seu art. 1.597, relacionadas à 

reprodução assistida. Esta caracteriza-se pelas técnicas variadas de interferência no processo 

natural de reprodução. Subdivide-se em inseminação artificial e fertilização in vitro. No caso 

do primeiro procedimento, inseminação artificial, a concepção se realiza in vivo (no próprio 

corpo da mulher) e no segundo caso a concepção é realizada em laboratório, de forma que 

ocorre a implantação de embriões já fecundados. Outra característica atribuída aos 

procedimentos é a denominação homóloga, quando há manipulação do material genético do 

próprio casal, e heteróloga, quando se utiliza material genético de um doador fértil (VILAS-

BÔAS, 2011).  

Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por 

fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido e em se tratando de embriões 

excedentários (art. 1.597, III e IV, CC), e inseminação artificial heteróloga, desde que haja 

prévia autorização do marido (art. 1.597, V, CC). 

 

2.3 Prova da filiação 

 

A filiação é provada por meio do registro da certidão do termo de nascimento no 

Registro Civil, conforme redação do art. 1.603 do CC, sendo o registro civil de nascimento 

obrigatório e gratuito (Lei n. 12.662/2012, art. 3°, § 2°). Na falta ou defeito do termo de 

nascimento a filiação poderá ser provada por qualquer modo admissível em direito - quando 

houver começo de prova por escrito proveniente dos pais ou quando existirem veementes 

presunções resultantes de fatos já certos, conforme o art. 1.605. 

O art. 1.609 do referido código também traz meios de prova de filiação em caso do 

reconhecimento voluntário dos filhos havidos fora do casamento. 
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A declaração de nascido vivo (DNV), prevista na Lei n. 12.662/2012, tem emissão 

obrigatória para todos os nascimentos com vida ocorridos no país e validade em todo território 

nacional, realizada pelo profissional de saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, 

do parto ou do recém-nascido. Sua validade, entretanto, é temporária até a efetivação do registro 

civil de nascimento. O nome do pai constante na declaração de nascido vivo não constitui prova 

ou presunção de paternidade (art. 54, § 2° da Lei n. 6.015/73). Um dos benefícios da declaração 

é o fortalecimento da coleta de informações dos recém-nascidos. 

A Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) em seu art. 50 prevê que todo 

nascimento deverá ser registrado, no local em que ocorreu o parto ou no lugar de residência dos 

pais, no prazo de 15 dias. A ordem de quem deve fazer a declaração encontra-se no art. 52: 

primeiramente o pai, na sua falta ou impedimento mãe, seguido de um parente mais próximo, 

administradores de hospitais ou médicos e parteiras, pessoa idônea da casa em que ocorrer o 

parto e pela pessoa encarregada pela guarda do menor. No caso de a mãe ser casada o registro 

será feito com o nome do marido como pai, segundo a presunção pater is est, que apenas pode 

ser afastada por ele. Se a mãe não for casada, ou for companheira em união estável, o nome do 

pai apenas será colocado no registro se ele for o declarante, só ou em conjunto com ela (LÔBO, 

2017, p. 110). 

A declaração do nascimento do filho realizada pelo pai é irrevogável. O registro 

pode ser invalidado provando-se erro ou falsidade (art. 1.6043 do CC) e o pai tem o direito 

contestar a paternidade mediante prova de não ser o genitor biológico e também não haver 

estado de filiação estável (LÔBO, 2017, p. 111). 

 

2.4 Posse de estado de filho 

 

A posse de estado de filho compreende uma situação fática em que uma pessoa 

desfruta do status de filho mesmo esta não correspondendo à verdade jurídica ou biológica. 

Indica uma relação de parentesco pelos elementos fáticos que apresenta, a convivência paterno-

filial e criação de laços afetivos. O estado de filiação acaba por fundamentar e provar a relação 

construída, colocando em destaque a socioafetividade, como aponta Paulo Lôbo: 

 

O estado de filiação compreende um conjunto de circunstâncias que solidificam a 

presunção da existência de relação entre os pais, ou pai e mãe e filho, capaz de suprir 

a ausência do registro de nascimento. Em outras palavras, a prova da filiação dá-se 

                                                           
3 Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-

se erro ou falsidade do registro. 
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pela certidão do registro de nascimento ou pela situação de fato. Trata-se de conferir 

à aparência os efeitos de verossimilhança, que o direito considera satisfatória. No 

direito anterior, o estado de filiação apenas era admitido, para fins de prova e 

suprimento do registro civil, se os pais convivessem em família constituída pelo 

casamento. Em virtude do art. 226 da Constituição Federal, outras entidades 

familiares podem servir de fundamento para a prova do estado de filiação. (2017, 

p.112) 

 

O ordenamento jurídico brasileiro não contempla expressamente a posse de estado 

de filho. No art. 1.605 do Código Civil encontra-se uma abordagem relacionada à prova da 

filiação4. Após consolidado no tempo, o estado de filiação, que abarca, por exemplo, os casos 

dos “filhos de criação”, não pode ser contestado por investigação de paternidade fundada em 

prova genética (LÔBO, 2017, p. 112). Destaca-se, portanto, a intenção de mantença da família 

socioafetiva, valorizando o melhor interesse da criança. Como ressalta Maria Berenice (2015, 

p. 405), a “maternidade e a paternidade biológica nada valem frente ao vínculo afetivo que se 

forma entre a criança e aquele que trata e cuida dela, lhe dá amor e participa da sua vida”. 

Geralmente a doutrina identifica o estado de posse de filho por meio três aspectos: 

a) tractatus (quando o filho é tratado e apresentado como tal por seu pai e sua mãe); b) 

nominatio (utiliza e se apresenta com o nome de família dos pais); c) reputatio (o filho é 

reconhecido como tal pela família e comunidade). Tais aspectos não necessitam estar presentes 

simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo 

admissível em direito: 

II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. 
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Capítulo 3. Paternidade socioafetiva 

 

O sistema jurídico brasileiro integrou um novo paradigma no que diz respeito à 

paternidade, inserido primeiramente através da Constituição Federal de 1988, que distingue 

paternidade e genética. O conceito de paternidade vai muito além do conceito de genitores. 

Paternidade envolve opção e exercício, envolve direitos e deveres, mais especificamente os 

deveres de realização dos direitos previstos no art. 2275 da CRFB/88. 

O art. 1.593 do Código Civil, ao estabelecer que o parentesco pode resultar da 

consanguinidade ou outra origem, considera a paternidade socioafetiva. Tal interpretação 

relacionada ao dispositivo está presente nos Enunciados 1086 da I Jornada de Direito Civil e 

2567 da III Jornada de Direito Civil. 

João Baptista Villela, em seu artigo Desbiologização da Paternidade, destaca ser a 

paternidade um fato cultural e não da natureza, não se sujeitando apenas à fatores genéticos. 

Como explica o autor: 

 

Se se prestar atenta escuta às pulsações mais profundas da longa tradição cultural da 

humanidade, não será difícil identificar uma persistente intuição que associa a 

paternidade antes com o serviço que com a procriação. Ou seja: ser pai ou ser mãe 

não está tanto no fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir. (1979, p. 407-

408) 

 

Assim, toda paternidade será socioafetiva, podendo ou não ter origem biológica. 

O estado de filiação e a afetividade são duas categorias jurídicas importantes para 

o estudo da paternidade. A afetividade, convertida em princípio jurídico de modo a ter força 

normativa, difere-se do afeto: 

 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, como fato 

psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este faltar na realidade 

das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos e 

destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O 

princípio jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir com o 

falecimento de um dos sujeitos ou se houver perda da autoridade parental. Na relação 

entre cônjuges e entre companheiros o princípio da afetividade incide enquanto 

                                                           
5 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. 
6 Enunciado 108: No fato jurídico do nascimento, mencionado no art. 1.603, compreende-se, à luz do disposto no 

art. 1.593, a filiação consanguínea e também a socioafetiva. 
7 Enunciado 256: A posse de estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco 

civil. 
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houver afetividade real, pois esta é pressuposto da convivência. [...] (LÔBO, 2017, p. 

34) 

 

O estado de filiação, que foi ampliado pela Carta Magna a partir da opção por uma 

paternidade aberta e inclusiva, abrangendo os filhos de qualquer origem, compreende a 

qualificação jurídica da relação paterno-filial, como bem explica Lôbo (2006). Segundo o autor 

o estado de filiação pode ser dividido em quatro tipos: 

 

A legislação brasileira prevê quatro tipos de estado de filiação, decorrentes das 

seguintes origens: a) por consanguinidade; b) por adoção; c) por inseminação artificial 

heteróloga; d) em virtude de posse de estado de filiação. A consanguinidade, a mais 

ampla de todas, faz presumir o estado de filiação quando os pais são casados ou vivem 

em união estável, ou ainda na hipótese de família monoparental. O direito brasileiro 

não permite que os estados de filiação não consanguíneos referidos nas alíneas b) a 

d), sejam contraditados por investigação de paternidade, com fundamento na ausência 

de origem biológica, pois são irreversíveis e invioláveis, no interesse do filho. (2006, 

p. 2) 

 

Considerando o melhor interesse do filho, uma investigação de paternidade não 

poderá desconstituir um estado de filiação já estabelecido, fundado na convivência familiar 

duradoura. Entretanto, anteriormente à Súmula 3018 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a 

partir dela, algumas decisões ainda se pautam pela primazia da verdade biológica.  

Destaca-se que o equívoco desta escolha pela ordem genética ocorre apenas nos 

casos que envolvam posse de estado de filiação, tendo em vista que nos outros casos de 

paternidade não biológica (adoção e inseminação artificial heteróloga) todas as relações 

familiares anteriores são cortadas, sendo a presunção legal da paternidade absoluta. 

Paulo Lôbo defende a impropriedade de tal Súmula, pois a mesma parte da ideia de 

que a paternidade biológica teria maior importância, desconsiderando a paternidade 

socioafetiva e sua inserção como um novo paradigma na legislação brasileira. A Súmula, ainda, 

não faz referência a outras provas que possam auxiliar no convencimento do juiz, induz o réu a 

produzir provas contra si mesmo, muita das vezes servindo a interesses puramente patrimoniais. 

Por fim, viola princípios constitucionais que respaldam a recusa a submissão à exame de DNA 

– princípios presentes no precedente do STF, HC 71.373 - RS, tais como dignidade da pessoa 

humana e da intangibilidade do corpo humano. 

O autor defende a existência de solução para a pretensão patrimonial que não 

envolva o desfazimento de estado de filiação já estabelecido – consequência que pode ter como 

                                                           
8 Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção 

juris tantum de paternidade. 
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guia interpretação da Súmula supracitada. Em um caso em que se queira imputar 

responsabilidade a um genitor biológico falecido e o filho já desfrutar da posse de estado de 

filiação, Lôbo apresenta tal solução: 

 

[...] O estado de filiação é matéria afeta ao direito de família, inviolável por decisão 

judicial que pretenda negá-lo, pelas razões já expostas. Não pode haver, 

consequentemente, sucessão hereditária entre filho de pai socioafetivo e seu genitor 

biológico; com relação a este não há direito de família ou de sucessões. Mas, é 

possível resolver-se a pretensão patrimonial no âmbito do direito das obrigações. É 

razoável atribuir-se-lhe um crédito decorrente do dano causado pelo inadimplemento 

dos deveres gerais de paternidade (educação, assistência moral, sustento, convivência 

familiar, além dos demais direitos fundamentais previstos no art. 227 da Constituição) 

por parte do genitor biológico falecido, cuja reparação pode ser fixada pelo juiz em 

valor equivalente ao de uma quota hereditária se herdeiro fosse. Para isso será 

necessário ajuizar ação de reparação de dano moral e material, habilitando-se no 

inventário como credor do espólio, com requerimento de reserva de bens equivalentes 

para garantia de ação. (2006, p. 9-10) 

 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2016) quando ocorre a 

fixação da filiação socioafetiva passam a valer dela todos os efeitos existenciais e patrimoniais, 

estando o filho afetivo sob o poder familiar do pai afetivo. Assim, ao ser estabelecida esta 

filiação são rompidos todos os vínculos com o pai biológico de forma que ele não poderia mais 

ser compelido a prestar alimentos ou transmitir sua herança. Esta posição dos autores seria para 

os casos em que não há vínculo de convivência entre genitor e filho e busca-se cobrar alimentos 

baseado no fato deste pai ter maior poder aquisitivo que o afetivo. Para eles, nesta hipótese, 

apenas em casos excepcionais, que ameaçassem a dignidade do filho, poderia haver a cobrança 

de alimentos para o genitor – quando o pai não possuir condições de prestar alimentos, nem 

outro membro da família socioafetiva, como os avós – sendo estabelecida uma paternidade 

alimentar. 

O direito à paternidade socioafetiva cabe aos filhos e aos pais. Aqueles veem seu 

direito amparado em razão do melhor interesse da criança e da prioridade à convivência familiar 

(constitucionalmente prevista no art. 227), o que corrobora a prevalência da paternidade 

socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, quando se mostrar o melhor meio para 

garantir a efetivação dos direitos constitucionais. 

O pai ou a mãe que possuir laços afetivos com seus filhos também têm o direito de 

manter a paternidade ou maternidade, como no caso de uma ação de investigação de paternidade 

em que o filho deseja descobrir sua origem biológica. Como explica Christiano Cassettari 

(2017), os pais também possuem tal direito devido ao princípio da isonomia, previsto no art. 

5°, caput, da Constituição Federal, que determina que todos são iguais perante a lei.  
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Atender à igualdade constitucional implica em não fazer distinção entre pais e 

filhos, não tentar valorizar apenas o afeto de um, importando também o valor da relação afetiva 

para os pais. Segundo o autor tal interpretação denota a importância da aplicação dos princípios 

constitucionais nas relações privadas – o que não acontecia no âmbito das primeiras 

constituições quando a regulamentação das relações privadas cabia exclusivamente ao Código 

Civil. 

A busca do filho socioafetivo pelo reconhecimento de sua paternidade biológica, 

para Farias e Rosenvald (2016, p. 616), envolve “o direito de personalidade de reconhecer a sua 

origem genética, a qualquer tempo, sem, com isso, violar os laços afetivos que tenha 

estabelecido”. Para os autores a ação de investigação de origem genética seria apenas para 

reconhecer sua origem e não para ter efeitos patrimoniais. Diferem o direito à ancestralidade da 

existência de multiparentalidade (dupla maternidade e/ou dupla paternidade). Esta poderia ser 

aceita por meio de uma comprovação de que ambos os vínculos (biológico e socioafetivo) 

coexistem, tendo a partir daí todos os efeitos familiares e sucessórios para os envolvidos. 

A prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica, consagrada em 

jurisprudências de negatória de paternidade, para Christiano Cassettari (2017), deve ser 

utilizada com ponderação, pois existe a possibilidade da coexistência de ambas as paternidades, 

constituindo assim a multiparentalidade. Diante de uma “adoção à brasileira”9, por exemplo, 

não seria certo negar ao filho o reconhecimento da paternidade biológica, impondo uma 

situação que está à margem da lei.  

 

3.1 O reconhecimento da multiparentalidade pelo STF 

 

Na sessão do dia 21 de setembro de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

entendeu que a existência de paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai 

biológico. Os ministros, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso Extraordinário 

(RE) 898.060-SC, com repercussão geral conhecida. No caso um pai biológico recorria contra 

acórdão que estabeleceu sua paternidade, com efeitos patrimoniais, independentemente do 

vínculo com o pai socioafetivo (STF, 2016). 

O relator, ministro Luiz Fux, considerou que o princípio da paternidade responsável 

(enunciado expressamente no art. 226, §7° da CRFB/88), sob a ótica da dignidade humana e da 

busca da felicidade, impõe acolher tanto os vínculos de filiação baseados na relação afetiva 

                                                           
9 Consiste em registrar filho alheio como próprio, sem seguir os procedimentos legais de adoção. 
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quanto aqueles originados da ascendência biológica. Não há para o ministro, necessidade de 

escolha entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do filho for o reconhecimento 

jurídico de ambos. 

O relator destacou, ainda, a mudança do paradigma presente no Código Civil de 

1916 (conceito de família centrado no instituto do casamento, distinção entre filhos) para o 

paradigma introduzido pela Carta de 1988 – de forma que o ordenamento jurídico passa a ter 

que se adaptar às peculiaridades e demandas dos relacionamentos ao invés de impor uma 

moldura estática. Em seu voto negou provimento ao recurso e propôs a fixação de tese de 

repercussão geral: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento de vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

salvo nos casos de aferição judicial do abandono afetivo voluntário e inescusável dos filhos em 

relação aos pais”. 

A representante do pai biológico sustentou que a preponderância da paternidade 

socioafetiva perante a biológica não seria fuga de responsabilidade, mas impediria uma 

conveniência, do pai ou do filho, de optar pelo reconhecimento apenas visando os possíveis 

efeitos materiais gerados. Defendeu que fosse mantido o vínculo biológico, sem o 

reconhecimento da paternidade (logo sem os efeitos patrimoniais), já que a filha afirmou que 

não tinha a intenção de desfazer os vínculos com o pai socioafetivo. 

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) atuou na qualidade de 

amicus curiae (amigo da corte). Dentre suas considerações defendeu que as paternidades 

(socioafetiva e biológica) sejam reconhecidas, sem hierarquia, nos casos em que ambas 

apresentem vínculos socioafetivo relevantes. 

O Procurador-Geral da República à época, Rodrigo Janot, dentre suas 

considerações, sustentou a possibilidade do reconhecimento jurídico da existência de mais de 

um vínculo parental em relação a um mesmo sujeito, pois a Constituição Federal não admite 

restrições injustificadas à proteção dos diversos modelos familiares. 

O relator, que em seu voto negou provimento ao recurso, foi seguido pela maioria 

dos ministros – Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco 

Aurélio, Celso de Mello e a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. 

O ministro Edson Fachin abriu divergência e votou pelo provimento parcial do 

recurso, pois entendeu que o vínculo socioafetivo “é o que se impõe juridicamente” nos autos, 

já que existe um vínculo socioafetivo com um pai e vínculo biológico com o genitor. Assim, 

para o ministro existe diferença entre ascendente genético (genitor) e o pai. Também divergiu 
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do relator o ministro Teori Zavascki – para ele a paternidade biológica não gera necessariamente 

relação de paternidade do ponto de vista jurídico. 

No dia 22 de setembro de 2016 foi fixada tese de repercussão geral que serve de 

parâmetro para casos semelhantes. A tese fixada estabelece que: “a paternidade socioafetiva, 

declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. Ficaram 

vencidos os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, que divergiram parcialmente do texto 

fixado. 

Dessa forma, ao reconhecer a concomitância de vínculo de filiação, biológico e 

afetivo, o STF reconheceu a multiparentalidade. 
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Capítulo 4 – Do reconhecimento 

 

O casamento conta com uma presunção de paternidade e maternidade. Assim o filho 

de pessoas casadas entre si não precisa ser reconhecido. Nos casos em que o filho é gerado a 

partir de uma relação em que as pessoas não são casadas, como união estável, namoro ou 

pessoas que não mantenham um vínculo entre si, o filho necessita que seu estado filiatório seja 

reconhecido pelos pais, voluntariamente ou por decisão judicial. Como pontua Farias e 

Rosenvald (2016, p. 622): “O reconhecimento de filhos se apresenta como o mecanismo de 

determinação da relação de parentesco nos casos não alcançados pela presunção pater is est 

prevista no ordenamento jurídico”.  

O reconhecimento voluntário ou espontâneo caracteriza-se pela não imposição do 

ato ao sujeito, que por iniciativa própria reconhece e declara a filiação. É ato livre, 

personalíssimo, irrevogável, irretratável10, com efeito erga omnes e que, conforme o art. 1.613 

do Código Civil, não está sujeito a condição ou termo (se existentes seriam ineficazes). Nas 

palavras de Farias e Rosenvald: 

 

Assim, o reconhecimento espontâneo é o ato pelo qual o pai, a mãe ou ambos declaram 

o vínculo que os une ao filho nascido, conferindo-lhe o status familiae 

correspondente. Assinala-se, inclusive, a desnecessidade de que o reconhecimento 

seja praticado simultaneamente pelos genitores, podendo ser realizado em conjunto 

ou sucessivamente (CC, art. 1.607, e Lei n° 8.609/90 – ECA, art. 26). Apesar de se 

tratar de ato personalíssimo, pode ser realizado o reconhecimento voluntário por 

procurador, munido com poderes específicos, outorgados por escritura pública ou 

particular (Lei n° 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, art. 59). (2016, p. 621) 

 

O reconhecimento voluntário pode ser feito antes do nascimento do filho ou 

posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes (art. 1.609, parágrafo único, CC e art. 

26, parágrafo único, ECA). A condição de existência de descendentes deve-se a possibilidade 

de, sem ela, o reconhecimento permitir a execução de fraudes - qualquer um poderia reconhecer 

um falecido como filho para obter vantagens da sucessão. Parte da doutrina defende que o 

reconhecimento póstumo de filiação não geraria efeitos sucessórios. 

O art. 1.614 aborda o consentimento do filho: o filho maior não pode ser 

reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos quatro 

anos após a maioridade ou a emancipação. 

                                                           
10 O reconhecimento voluntário de filho não é negócio jurídico, é ato jurídico stricto sensu. Portanto não cabe 

arrependimento, seus efeitos já estão previstos em lei. Não pode ser impugnado, salvo nos casos de erro ou 

falsidade do registro, conforme art. 1.604 do CC. 
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Quanto às formas de reconhecimento de filho, o art. 1.609 traz as possibilidades: I) 

no registro de nascimento; II) por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em 

cartório; III) por testamento, ainda que incidentalmente; IV) por manifestação direta e expressa 

perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que 

o contém. 

A Lei n. 8.560/1992 em seu art. 2° prevê um procedimento oficioso para 

averiguação da paternidade. De acordo com Farias e Rosenvald: 

 

“[...] a averiguação oficiosa é um procedimento administrativo, sem caráter judicial, 

mas com presença do magistrado, iniciado pelo oficial do cartório do registro civil de 

pessoas naturais, tendendo a regularizar, de forma mais econômica e célere, o status 

familiae dos menores (e apenas deles, nos termos do caput do pré-falado art. 2°) em 

cujo registro consta apenas a maternidade. (2016, p. 628-629) 

 

Apesar de ser obrigatório para o oficial do cartório – que deve remeter ao juiz 

certidão integral do registro e alguns dados do suposto pai – a mãe não é obrigada a declarar 

quem é o genitor. 

Não havendo o reconhecimento espontâneo da paternidade ou pelo procedimento 

oficioso, o filho obterá o reconhecimento por meio de ação investigatória, como explica Farias 

e Rosenvald (2016, p. 631), “contra o suposto genitor ou os seus herdeiros, com o propósito de 

obter a regularização do status familiae, bem como os consectários lógicos da perfilhação, como 

alimentos, nome, qualidade de herdeiro necessário etc.”. 

Quanto ao termo mais adequado a ser utilizado, Farias e Rosenvald (2016) 

defendem o uso de “investigação de parentalidade” e não “investigação de paternidade”. Com 

os avanços tecnológicos e o desenvolvimento da reprodução assistida, utilizar apenas 

“paternidade” não corresponde à realidade que permite a busca não só deste vínculo de 

parentesco como de outros (como a mãe e avós). 

 

4.1 Reconhecimento e paternidade socioafetiva 

  

Em novembro de 2017, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça publicou 

o Provimento n° 63 que instituiu modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de 

óbito, a serem adotadas pelos cartórios de registro civil, dispondo também sobre o registro de 

nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. 

Entre as regras instituídas ainda se encontra a possibilidade de reconhecimento 

voluntário e averbação da maternidade e paternidade socioafetiva em cartório. Até então o 
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reconhecimento nestes casos só era possível por meio de decisões judiciais ou em poucos 

estados que possuíam normas específicas. 

Tal medida foi uma reivindicação do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM) que em 2015 havia feito um Pedido de Providências, buscando a padronização do 

reconhecimento em todo o país. Tendo em vista possibilidade do reconhecimento voluntário da 

maternidade e paternidade socioafetiva em cartórios e visando o princípio da igualdade quanto 

a filiação, o reconhecimento extrajudicial da parentalidade socioafetiva é consequência – e a 

padronização do ato, que já era aceito em alguns estados, confere maior segurança jurídica. 

Para Ricardo Calderón (IBDFAM, 2017), diretor nacional do IBDFAM e mestre 

em Direito Civil, o Provimento traz benefícios e representa o fenômeno da extrajudicialização 

que passa o ordenamento jurídico brasileiro. 

O art. 10 do Provimento n° 63 estabelece que esse reconhecimento voluntário será 

irrevogável (conforme previsão o art. 1.610 do CC), somente podendo ser desconstituído por 

via judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Destaca-se o mencionado 

artigo: 

 

Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva 

de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das 

pessoas naturais. 

§ 1º O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, 

somente podendo ser desconstituído pela via judicial, nas hipóteses de vício de 

vontade, fraude ou simulação. 

§ 2º Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva 

de filho os maiores de dezoito anos de idade, independentemente do estado civil. 

§ 3º Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos 

entre si nem os ascendentes. 

§ 4º O pretenso pai ou mãe será pelo menos dezesseis anos mais velho que o filho a 

ser reconhecido. 

 

As regras dos parágrafos supracitados são as mesmas que cabem à adoção, previstas 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A discussão judicial sobre reconhecimento de paternidade ou de procedimento de 

adoção obsta o reconhecimento da filiação socioafetiva extrajudicial prevista no Provimento 

(art. 13). Se o registrador tiver fundada suspeita de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 

simulação ou dúvida quanto a configuração daquele estado de posse de filho, não realizará o 

ato e encaminhará o pedido ao juiz competente (art. 12). 

Apesar da importância do Provimento – que facilita o registro da filiação 

socioafetiva – ainda cabe um debate sobre alguns aspectos e extensão de sua aplicação. Seu art. 
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1411, por exemplo, tem gerado interpretações conflitantes. Alguns acreditam que restringe o 

reconhecimento, aceitando dois pais ou duas mães no registro, outros defendem que o 

dispositivo apenas não quer uma multiparentalidade excessiva (como no caso do registro de 

três ou quatro), mas que admite sim a existência de dois pais ou duas mães – de forma a não ir 

de encontro à decisão do STF no RE 898.060 que admite a coexistência da paternidade 

biológica e socioafetiva. 

 

4.2 Reconhecimento e multiparentalidade  

 

Como explica Cassettari (2017, p. 148), “o embasamento para a existência da 

multiparentalidade é que devemos estabelecer uma igualdade entre as filiações biológica e 

afetiva”. Anteriormente ao RE 898.060 julgado pelo STF - que estabeleceu que a paternidade 

socioafetiva não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica – vários eram os julgados que divergiam e estabeleciam a primazia da 

paternidade socioafetiva ou da paternidade biológica. Conforme entende Belmiro Pedro Welter: 

 

Visto o direito de família sobre o prisma da tridimensionalidade humana, deve-se 

atribuir ao filho o direito fundamental às paternidades genética e socioafetiva e, em 

decorrência, conferir-lhe todos os efeitos jurídicos das duas paternidades. Numa só 

palavra, não é correto afirmar, como o faz a atual doutrina e jurisprudência do mundo 

ocidental, que “a paternidade socioafetiva se sobrepõe à paternidade biológica”, ou 

que “a paternidade biológica se sobrepõe à socioafetiva”, isso porque ambas as 

paternidades são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas, exatamente 

porque fazem parte da condição humana tridimensional, que é genética, afetiva e 

ontológica” (WELTER apud CASSETTARI, 2017, p. 148) 

  

Apesar da possibilidade da paternidade socioafetiva existir sem o prejuízo do 

reconhecimento do vínculo biológico, o que deve permanecer em todo caso é o princípio do 

melhor interesse da criança e da proteção integral12. O Acórdão abaixo proferido pelo STJ 

determina que o reconhecimento concomitante das paternidades não é regra para todos os casos. 

No caso a ação teria sido ajuizada apenas no interesse da genitora, de modo que foi negado o 

                                                           
11 Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma 

unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais e duas mães no campo FILIAÇÃO no assento de 

nascimento. 
12 A Doutrina da Proteção Integral foi introduzida no direito brasileiro a partir do art. 227 da CRFB/88 que prevê 

ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos os direitos necessários àquele ser em formação. 

Para a doutrina anterior, Doutrina da Situação Irregular, os menores de 18 anos apenas seriam considerados sujeitos 

de direitos quando estivessem em determinada situação que a lei definisse como “irregular”. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente também adotou a Doutrina da Proteção Integral, procurando garantir os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente. 
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reconhecimento da multiparentalidade - ressalvado o direito da menor pleitear a inclusão do pai 

biológico em seu registro quando atingir a maioridade. Segue a ementa: 

 

RECURSO   ESPECIAL.   AÇÃO   DE   INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO.  FILHO HAVIDO DE 

RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS 

PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE   

QUANDO ATENDER AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APLICAÇÃO 

DA RATIO ESSENDI DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE 

DA GENITORA SOBRE O DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. 

Apreciando o tema e reconhecendo a repercussão geral, o Plenário do STF, no 

julgamento do RE n. 898.060/SC, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 

24/8/2017, fixou a seguinte tese: "a paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais." 5. O reconhecimento de vínculos concomitante de parentalidade é 

uma casuística, e não uma regra, pois, como bem salientado pelo STF naquele julgado, 

deve-se observar o princípio da paternidade responsável e  primar  pela  busca  do 

melhor interesse da criança, principalmente  em  um  processo  em  que  se discute, 

de um lado, o direito  ao  estabelecimento  da  verdade biológica e, de outro, o direito 

à manutenção dos vínculos que se  estabeleceram, cotidianamente, a partir de uma 

relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho. 6. As instâncias 

ordinárias afastaram a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade na 

hipótese em questão, pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, notadamente 

o estudo social, o pai biológico não demonstra nenhum interesse em formar vínculo 

afetivo com a menor e, em contrapartida, o pai socioafetivo assiste (e pretende 

continuar assistindo) à filha afetiva e materialmente.  Ficou comprovado, ainda, que 

a ação foi ajuizada exclusivamente no interesse da genitora, que se vale da criança 

para conseguir atingir suas pretensões. 7. Ressalva-se, contudo, o direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, da menor pleitear a inclusão do nome 

do pai biológico em seu registro civil ao atingir a maioridade, momento em que poderá 

avaliar, de forma independente e autônoma, a conveniência do ato. 8. Recurso especial 

desprovido. (REsp. 1.674.849, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, julgado em 

17/04/2018) 

 

Ademais, a inclusão da multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro traz 

algumas consequências e novas situações que deverão ser enfrentadas por doutrina e 

jurisprudência. Algumas dessas questões estão relacionadas ao exercício do poder familiar dado 

aos pais, ou a necessidade de seu consentimento para certos atos de seus filhos, por exemplo. 

Cassettari (2017) ilustra caso de emancipação voluntária (prevista no art. 5°, 

parágrafo único, inciso I 13do CC) no qual o menor tenha três ou quatro genitores em seu assento 

de nascimento. Neste caso, todos deverão autorizar a emancipação (comparecendo 

pessoalmente ou por meio de representação, concedida por procuração pública). Se algum deles 

                                                           
13 Art. 5°. [...] 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I- pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente 

de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 
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não autorizar, a questão será decidida de judicialmente, conforme previsão do parágrafo único 

do art. 1.63114 do CC. 

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro, com o reconhecimento da 

multiparentalidade e da concomitância das paternidades, biológica e socioafetiva, caminha para 

abranger a realidade das famílias plurais – mantendo um caráter inclusivo, respeitando a 

construção familiar afetiva e o melhor interesse da criança. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Art. 1.631. [...] 

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles 

recorrer ao juiz para solução do desacordo. 
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CONCLUSÃO 

 

As mudanças sociais imprimiram mudanças legislativas. A CRFB/88 abarcou 

novas formas familiares (monoparental e união estável), mantendo-se aberta a outras. 

Determinou, ainda, a igualdade da filiação em seu art. 227, § 6°. Essas mudanças, que refletiram 

em toda a esfera jurídica brasileira, principalmente no que diz respeito ao direito de família, 

traduzem o estabelecimento de um novo aspecto estruturante da família: o afeto. 

 A evolução do direito de família brasileiro ocorreu de forma paulatina. Ainda 

existem presunções de paternidade (como a presunção dos filhos nascidos dentro do 

casamento), que, entretanto, não possuem mais a função de legitimar a filiação. 

A paternidade socioafetiva, apesar de não ter previsão legal expressa, já é 

consagrada em doutrina e jurisprudência. Prioriza-se o melhor interesse da criança e aquele que 

está disposto a realizar todos os direitos necessários àquela pessoa em formação (direitos estes 

previstos no art. 227, caput, CRFB/88), de modo a priorizar a convivência familiar e não a 

origem genética. 

O Supremo Tribunal Federal, após julgar o RE 898.060, fixou tese que determina 

que “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o 

reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas 

as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais”. Assim, abriu-se espaço para a 

multiparentalidade, quando da existência de ambos os vínculos, sem a necessidade de valorar 

mais um ou outro. 

O reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva apenas poderia 

ocorrer por via judicial, ainda que voluntário – diferentemente do reconhecimento da 

paternidade biológica que poderia ser feito até mesmo por via extrajudicial, presumindo-se a 

boa-fé do declarante. Esta distinção entre as paternidades biológica e socioafetiva criava 

dificuldade ao estabelecimento do vínculo e diferenciação quanto à filiação, já superada a partir 

da Carta Magna. 

Em 2017, com a publicação do Provimento n° 63 pelo CNJ, criou-se a possibilidade 

de reconhecimento voluntário e averbação da maternidade e paternidade socioafetiva em 

cartório. Tal avanço também foi no sentido da multiparentalidade. Esta ao longo do tempo, e a 

partir dos novos dispositivos aqui apresentados, podem trazer novas situações a serem 

enfrentadas no mundo jurídico, condizentes a justa abertura do direito à pluralidade familiar e 

à igualdade no âmbito filiatório.  
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