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RESUMO 

 

 O trabalho trata da parentalidade socioafetiva e seu reconhecimento na 

sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro. Analisa a origem e evolução da 

família, bem como as mudanças legislativas a esse respeito, até o advento da 

Constituição Federal de 1988. Aborda o conceito de filiação e suas espécies, além 

de estabelecer a distinção entre o direito à parentalidade e o direito ao conhecimento 

da origem genética. Apresenta o afeto como base da parentalidade socioafetiva, a 

importância do princípio do melhor interesse da criança a ser observado nas 

relações de família e a impossibilidade da desconstituição posterior da parentalidade 

socioafetiva, aliada à questão do reconhecimento da multiparentalidade. 

 

 

Palavras-chave: Direito de Família. Parentalidade socioafetiva. Filiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This academic work is about socioaffective parenting and its recognition in 

society and in brazilian family Law. It analyzes the beginning and evolution of family 

and legislative changes about that, until the creation of the Brazil Constitution of 

1988. It approaches the concept of filiation and its species, and besides that, 

establishes the difference between the right of parenting and the right of knowing the 

genetic origin. Presents the affection as the base of socioaffective parenting, the 

importance of child’s best interest principle being observed at family relationships 

and the impossibility of posterior desconstitution of socioaffective parenting, allied to 

the question of multiparenting recognition. 

 

Keywords: Family law. Socioaffective parenting. Filiation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito de Família é um dos ramos do Direito que mais sofre modificações 

em razão do estado de constante evolução por que passa a sociedade. A família, tal 

qual se conhece hoje, nem sempre apresentou esse retrato, eis que reflete o 

contexto social em que está inserida. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe avanços no que concerne à entidade 

familiar, filiação e parentalidade. Ela, em seu texto, considera que a família é a base 

da sociedade, merecedora de especial proteção do Estado, bem como determina 

que são proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, visto 

que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, terão os mesmos direitos e 

qualificações.  

Assim, a constatação do estado de filiação, hoje, não se dá mais apenas 

através da origem biológica. Ademais, para se gerar um filho, não é mais necessária 

a relação sexual entre um homem e uma mulher dentro da instituição do matrimônio, 

haja vista o reconhecimento de outros tipos de entidade familiar, bem como o 

avanço da biotecnologia e reprodução humana. 

As mudanças sociais e os novos direitos e princípios consagrados com a 

Constituição Federal de 1988 também acabaram por trazer uma distinção entre o 

que se entende por genitor e o que se entende por pai e mãe. O primeiro tem 

relação de consanguinidade com o filho, haja vista ter gerado seu descendente. Já a 

parentalidade é caracterizada pela afetividade, envolvendo os deveres relacionados 

à formação da pessoa e sua dignidade, sendo considerados pais aqueles que 

assumem o dever de prover a realização dos direitos fundamentais da criança, 

independentemente de serem seus genitores ou não. Genitor é aquele que gera, 

que dá a vida; pai e mãe são aqueles que criam, ainda que não possuam vínculos 

biológicos com o filho. O ideal é que ambos os conceitos se concentrem em uma 

mesma pessoa, mas essa nem sempre é a realidade. 

O estado de filiação não é mais construído pelos laços genéticos, mas sim por 

uma convivência familiar calcada nas relações de afeto. Assim, a parentalidade 

socioafetiva não é supletiva à parentalidade biológica, muito pelo contrário, é a 

própria natureza da parentalidade, que poderá ser biológica ou não.  
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O trabalho objetiva uma análise do instituto da parentalidade socioafetiva à 

luz do ordenamento jurídico brasileiro, percorrendo a origem e evolução do que se 

concebe por família e filiação, bem como os avanços no direito de família, o instituto 

da posse do estado de filiação, além de traçar a distinção entre o direito à 

parentalidade e o direito ao conhecimento da origem genética. Tenta-se explicar o 

que vem a ser a parentalidade socioafetiva, através da distinção entre pai/mãe e 

genitor, e da análise dos princípios da afetividade e do melhor interesse da criança, 

para, finalmente, se concluir pela impossibilidade de sua desconstituição posterior e 

a alternativa de reconhecimento da multiparentalidade. 
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1  A FAMÍLIA 

 

1.1 Conceito 

 
 Ao longo do tempo, observa-se que é comum se atribuir funções variadas à 

família. Partindo de uma ótica tradicional, a família, em princípio, era apenas 

considerada no que concernia ao princípio da autoridade, aos efeitos sucessórios e 

alimentares, às implicações fiscais e previdenciárias e ao patrimônio. 

Sobre o conceito de família, o professor Caio Mário da Silva Pereira dispõe 

que: 

 

Ao conceituar “família”, destaque-se a diversificação. Em sentido genérico e 
biológico, considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de 
tronco ancestral comum. Ainda neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, 
aditam-se os filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e 
noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados). Na 
largueza desta noção, os civilistas enxergam mais a figura da romana Gens 

ou da grega Genos do que da família propriamente dita.1 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 226, §§ 

1º, 3º e 4º, reconhece como entidade familiar apenas aquela decorrente do 

casamento, união estável e a formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Para o Código Civil, a família compreende não só os pais e filhos, mas 

também os parentes em linha reta e os colaterais até o quarto grau. 

Importante ressaltar que o conceito de família brasileiro se vê ora mais 

ampliado, ora mais restrito, de acordo com os moldes legais. Exemplo disso é o 

conceito de família anterior à Constituição Federal de 1988, que distinguia a família 

legítima (formada pelo matrimônio), da família ilegítima (aquela proveniente de 

relações extraconjugais), e ainda da adotiva, (originada das relações de adoção 

tradicional).  

Perlingieri assim define o conceito atual de família: 

 
(...) formação social, lugar-comunidade tendente à formação e ao 
desenvolvimento da personalidade de seus participantes; de maneira que 
exprime uma função instrumental para a melhor realização dos interesses 

afetivos e existenciais de seus componentes.2 

                                                 
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. V. 22. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 25. 
2 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. 
Maria Cristina de Cicco, 3ª ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar,1997. 
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Para o autor Arnaldo Rizzardo3 família é um conjunto de pessoas de mesmo 

domicílio ou residência e identidade de interesses, sejam materiais ou morais, 

integrado pelos pais casados ou em união estável, ou por um deles e pelos 

descendentes legítimos, naturais ou adotados.  

Orlando Gomes4, por outro lado, considera família “o grupo fechado de 

pessoas, composto dos genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros parentes, 

unificados pela convivência e comunhão de afetos, em uma só e mesma economia, 

sob a mesma direção”. 

Maria Helena Diniz5 considera que o conceito de família apresenta três 

aspectos, que seriam o sentido amplíssimo, o sentido lato e a acepção restrita. No 

sentido amplíssimo, família é aquela em que os indivíduos estão ligados pelo vínculo 

da consanguinidade ou afinidade. Por outro lado, a acepção lato sensu do vocábulo 

diz respeito à família formada além dos cônjuges ou companheiros e de seus filhos, 

abrangendo os parentes da linha reta ou colateral, bem como os afins (parentes do 

outro cônjuge ou companheiro). Finalmente, o sentido restrito resume a família à 

comunidade formada pelos pais (matrimônio ou união estável) e a da filiação. 

Em suma, pode-se falar que, para o Direito, a família consiste na organização 

social formada a partir de laços sanguíneos, jurídicos ou afetivos. Todavia, a 

construção de um conceito de família, em sua forma mais completa, deve passar por 

uma análise de sua evolução, vez que esta sofreu profundas mudanças de função, 

natureza, composição e, consequentemente, de concepção ao longo dos tempos. 

 

1.2 Origem e evolução da família 

A família, enquanto fenômeno biológico e social, pode ser considerada o 

agrupamento humano que antecede a todos os outros existentes, sendo o fenômeno 

por meio do qual, em primeiro lugar, se funda e se organiza a sociedade. 

As civilizações primitivas se organizavam em clãs, não havendo a formação 

de laços ou o que se denomina família, mas apenas a relação entre homens e 

mulheres dentro dos grupos. Na verdade, o instinto prevalecente era o da 

sobrevivência. Só quando os homens começaram a se fixar nas terras, em busca de 

                                                 
3  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, Rio de Janeiro, 2011. p. 
12. 
4 GOMES, O. Direito de Família. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 35. 
5 DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
v. 5. p. 9/10. 
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estabilidade e trabalho para garantir a subsistência, é que começaram a surgir as 

famílias monogâmicas. 

Dando um salto generoso no assunto, é imperioso falar do modelo de 

estrutura familiar romano, já que o brasileiro se origina deste. Em Roma, a família 

era uma instituição patriarcal, na qual o pai era o chefe da família, o soberano que 

possuía o pater família, com plenos poderes, incluindo o direito de vida e morte de 

seus filhos. O mesmo se dava em relação à sua esposa, que era totalmente 

subordinada à autoridade de seu marido, desprovida de autonomia para todos os 

fins. Todos os poderes patriarcais eram transferidos do pai ao filho homem 

primogênito, e quando este não existia, se transmitiam a algum integrante do grupo, 

desde que varão. Caio Mário, a propósito, explica: 

 

O pater era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, 
oficiava o culto dos deuses domésticos (penates) e distribuía justiça. 
Exercia sobre os filhos direito de vida e de morte (ius vitae ac necis), podia 
impor-lhes pena corporal, vendê-los, tirar-lhes a vida. A mulher vivia in loco 
filiae, totalmente subordinada à autoridade marital (in manu mariti), nunca 
adquirindo autonomia, pois que passava da condição de filha à de esposa, 
sem alteração na sua capacidade; não tinha direitos próprios, era atingida 
por capitis deminutio perpétua que se justificava propter sexus infirmitatem 
et ignorantiam rerum forensium. Podia ser repudiada por ato unilateral do 

marido.6 

 

Apenas o pater tinha o poder de adquirir bens, ou seja, poder sobre o 

patrimônio familiar, além do poder sobre a pessoa da mulher e dos filhos. 

Interessante ressaltar que no Direito Romano existiam apenas duas formas 

de parentesco civil: a agnação e a cognação. A primeira considerava o conjunto de 

pessoas que tinham como líder um mesmo pai, independentemente de possuírem o 

mesmo sangue, ou seja, de serem filhos biológicos. Esta não era reconhecida 

juridicamente, ao contrário da cognação, que apenas considerava parentesco aquele 

que fosse oriundo de vínculo sanguíneo. 

Já na Idade Média, a família recebeu grande influência do Cristianismo, 

decorrente da ascensão da Igreja Católica, que instituiu os cânones, elevando o 

casamento ao patamar de sacramento e não mais um mero acordo de vontades. 

Aqui, continua-se com a ideia de família patriarcal, não obstante algumas mudanças 

                                                 
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. V. 22. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 31 
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tenham ocorrido, como a instituição da comunhão de bens, que conferiu à esposa 

alguns direitos sobre parte do patrimônio marital. 

A família detinha, na verdade, muito mais um caráter de sociedade, fundada 

em laços patrimoniais, objetivando a formação de patrimônio para a posterior 

transmissão aos seus descendentes, motivo pelo qual sua dissolução era um 

fenômeno quase impossível de ocorrer, de modo que a felicidade pessoal dos 

indivíduos era suprimida em razão da necessidade de se manter o vínculo conjugal.  

Com o passar do tempo, o modelo de família patriarcal até então consolidado 

começa aos poucos a mudar, principalmente diante das revoluções que ocorrem a 

seguir. A partir da Revolução Industrial, a sociedade clama por uma maior 

quantidade de mão de obra e os homens não são suficientes para suprir essa 

necessidade. É aí que as mulheres passam a ingressar no mercado de trabalho, o 

que gera uma verdadeira mudança na estrutura familiar. O homem deixa de ser o 

único provedor de renda e as famílias migram do campo para a cidade, passam a 

viver em ambientes menores e se tornam nucleares, restritas ao casal e sua prole, 

diferentemente da situação anterior em que a família tinha uma formação extensiva, 

englobando todos os parentes, e possuía caráter produtivo e reprodutivo. 

A partir dessa estrutura nuclear de família, na qual os integrantes passam a 

viver em ambientes menores e com menos pessoas, desenvolve-se uma maior 

aproximação e consequentemente se estreitam os vínculos afetivos. Percebe-se, 

portanto, que o perfil patriarcal e de produção aos poucos passa a ser de afeição, 

carinho, solidariedade e cooperação entre os membros da família. 

Enquanto no modelo patriarcal a affectio maritalis estaria intrinsecamente 

ligada à instituição do casamento, nos tempos contemporâneos esse afeto se traduz 

em todo tipo de sociedade conjugal, seja em forma de matrimônio ou não. Assim, 

enquanto houver affectio considera-se que há família. 

A família atual, calcada na afetividade, passou a ter proteção do Estado, 

sendo essa proteção um direito subjetivo público oponível ao Estado e à sociedade. 

Nesse sentido, leciona Paulo Lôbo: 

 

A proteção do Estado à família é, hoje, princípio universalmente aceito e 
adotado nas constituições da maioria dos países, independentemente do 
sistema político ou ideológico. A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, votada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, assegura às 
pessoas humanas o direito de fundar uma família, estabelecendo o art. 
16.3: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito 
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à proteção da sociedade e do Estado”. Desse dispositivo defluem 
conclusões evidentes: a) família não é só aquela constituída pelo 
casamento, tendo direito todas as demais entidades familiares socialmente 
constituídas1; b) a família não é célula do Estado (domínio da política), mas 
da sociedade civil, não podendo o Estado tratá-la como parte sua. 7 
 

 

A partir dessa proteção estatal as relações familiares são diretamente 

atingidas, seja entre pais e filhos, entre marido e mulher ou entre os demais 

membros da família. O modelo patriarcal vai desaparecendo, e a figura do pai não 

detém mais a autoridade plena e absoluta sobre os filhos como outrora, quando 

estes não tinham autonomia alguma, nem mesmo para escolher sua profissão ou 

pessoa para ser seu futuro marido, quando mulher. 

A proteção do Estado passa a ser essencial, principalmente num contexto no 

qual as famílias, agora nucleares, quando menos favorecidas economicamente, são 

caracterizadas por uma independência maior dos filhos, que muitas vezes ainda 

menores começam a trabalhar, requerendo um olhar maior aos problemas daí 

advindos, entre eles o da infância abandonada e delinquente e o da juventude que 

faz uso de drogas.8 

Daí que o poder do pater se torna insuficiente; é necessário algo maior a fim 

de conter os problemas sociais que surgem com toda a mudança de estrutura 

familiar. A família, portanto, necessita e clama a proteção do Estado. 

O exercício da proteção da família pelo Estado, atualmente, acompanha as 

mudanças estruturais que esta vem sofrendo. Quando se fala em filhos menores, o 

entendimento é o de que se deve preservar o melhor interesse da criança, 

independentemente se a convivência familiar se dá dentro ou fora da instituição do 

matrimônio. 

Houve, ainda, a necessidade de se alargar o conceito de família, que até 

então se resumia em homem e mulher, os quais unidos pelo casamento geravam 

filhos. A realidade é que a entidade familiar é definida pelo vínculo de afetividade, 

podendo este ser desenvolvido por quantas pessoas forem, independentemente de 

gênero, laços sanguíneos, ou de celebração de matrimônio. 

                                                 
7 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 17/18. 
8 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. V. 22. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 34. 
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A família contemporânea é fundada na ética, no afeto, na solidariedade mútua 

entre seus componentes e na preservação da dignidade destes, ultrapassando o 

fenômeno exclusivamente biológico.9 

 

1.3 Evolução do Direito de Família no Brasil 

 

As bases do direito de família são assentadas na origem e evolução histórica 

da família patriarcal e no predomínio da concepção do homem livre proprietário, e 

isso também se aplica ao Brasil. É só a partir da década de 70 que há uma mudança 

na legislação, eis que as estruturas do patriarcalismo passam a ser ultrapassadas.10 

Pode-se dizer que a evolução do direito de família brasileiro passa por três 

fases: o direito de família que abrange a colônia e império, marcado pelo 

patriarcalismo e de forte influência da religião; o direito de família da República até o 

advento da CF/88, laico e caracterizado pela redução do modelo patriarcal; e o 

direito de família igualitário e solidário, que tem início com a Constituição Federal de 

1988. 

A primeira fase, qual seja, do direito de família religioso, era caracterizada 

pelo monopólio da Igreja no que concerne à legislação da matéria. O direito da 

Colônia era, na verdade, o direito de Portugal, o qual foi imposto desde o 

descobrimento do Brasil. Apesar de a Constituição da época estabelecer a edição de 

um Código Civil, isso nunca se concretizou. 

Com a proclamação da República, as relações familiares se tornam laicas, de 

modo que o casamento religioso deixou de ter qualquer efeito civil, quando a 

República declarou somente conhecer o casamento civil. Ainda, a fim de suprimir a 

intensa interferência religiosa na vida privada, estabeleceu-se que os cemitérios 

seriam seculares, que nenhum culto gozaria de subvenção pública e que o ensino 

ministrado nos estabelecimentos públicos seria leigo.11 

O Código Civil de 1916 considerava como família apenas aquela constituída 

por meio do matrimônio, o qual seria impossível de ser dissolvido, estabelecendo, 

ainda, distinção entre os filhos matrimoniais e extramatrimoniais, excluindo direitos 

destes últimos. 

                                                 
9 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 4/5. 
10 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 23/ 24. 
11 Ibidem, p. 42. 
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Após o referido Código Civil e antes do advento da Constituição Federal de 

1988 são três os diplomas legais significativos, os quais contribuem para a redução 

do modelo patriarcal até então vigente: primeiramente, a Lei nº 883/49, a qual 

confere direitos aos filhos ilegítimos e permite o reconhecimento destes; a Lei nº 

4.121/62, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, a qual confere um certo grau 

de independência à mulher, considerando o texto do código civil da época, excluindo 

sua condição de subalternidade em relação ao marido e sua condição de 

relativamente incapaz; e a Lei nº 6.515/77, chamada Lei do Divórcio, permitindo que 

os casais se divorciassem, - o que era proibido pela Igreja quando esta regulava o 

direito de família - além de conferir um grau de igualdade maior entre filhos 

concebidos na constância de casamento e fora deste.  

Apesar de significativa mudança, apenas com a Constituição Federal de 1988 

é que se dissolvem as desigualdades jurídicas da família brasileira. É conferida 

igualdade entre homens e mulheres e proteção a todo tipo de família, sejam as 

constituídas por meio de casamento, sejam por união estável ou a denominada 

família monoparental, formada por qualquer dos pais e seus descendentes. No que 

concerne aos filhos, desaparece a distinção entre legítimos e ilegítimos, sendo 

conferida igualdade independentemente de serem concebidos na constância do 

casamento ou não, ou por adoção. 

Após a Constituição, são editados alguns diplomas legais que consolidam 

seus princípios, podendo-se elencar como mais importantes o Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990, as leis sobre união estável, datadas de 1994 e 1996, o 

Estatuto do Idoso de 2003 e, notadamente, o Código Civil de 2002. 

O Código Civil de 2002, apesar de ter entrado em vigor em 11 de janeiro de 

2003, tramitou durante três décadas no Congresso Nacional. Por tal motivo, 

assemelhava-se muito mais ao anterior Código do que à Constituição de 1988, de 

modo que logo em seguida à sua entrada em vigor, foram vários os projetos de lei a 

fim de corrigi-lo, modificando, acrescentando ou suprimindo matérias, total ou 

parcialmente. 

Apesar de ser considerado um código velho com um texto novo, inegável que 

trouxe vários avanços se comparado à situação jurídica anterior. Todavia, se 

mantém omisso em relação a outros vários assuntos, notadamente em relação a 

construções familiares existentes desde sempre, embora ignoradas pelo legislador 

infraconstitucional. É o caso, por exemplo, das famílias monoparentais, já 
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reconhecidas pela Constituição, e das famílias homoafetivas, reconhecidas pela 

jurisprudência.12 

Com efeito, como sustenta Luiz Edson Fachin, o Código Civil perdeu a 

característica de legislação fundamental do Direito de Família após a Constituição 

Federal de 1988.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 37/38. 
13 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade, relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. 
p. 83. 
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2 FILIAÇÃO  

 

2.1  Conceito 

 

Segundo Paulo Lôbo, “filiação” tem origem na palavra latina filiatio, a qual tem 

o significado de dependência, enlace, procedência, laço de parentesco dos filhos 

com os pais.14 O autor assim conceitua o termo:  

 

Filiação é conceito relacional; é a relação de parentesco que se estabelece 
entre duas pessoas, uma das quais nascida da outra, ou adotada, ou 
vinculada mediante posse de estado de filiação ou por concepção derivada 
de inseminação artificial heteróloga. Quando a relação é considerada em 
face do pai, chama-se paternidade, quando em face da mãe, maternidade.15 
 

 

Já Carlos Roberto Gonçalves define a filiação como sendo: 
 
 
Relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, 
que liga uma pessoa àquelas que a geraram ou a receberam como se a 
tivessem gerado. Todas as regras sobre parentesco consanguíneo 
estruturaram-se a partir da noção de filiação.16 

 
 

Por outro lado, considera-se estado de filiação o caráter jurídico dessa 

relação pais e filhos, o qual traz consigo uma gama de direitos e deveres mútuos, 

reciprocamente considerados. Tem-se que, assim como o pai e mãe são titulares do 

estado de paternidade e maternidade em relação ao filho, este último é titular do 

estado de filiação em relação a seus pais. 

A atual conjuntura familiar não comporta mais a diferenciação entre filiação 

legítima e ilegítima. Filhos legítimos eram considerados aqueles concebidos na 

constância do casamento, enquanto que ilegítimos seriam os nascidos fora do 

casamento civil de seus genitores, conceitos que geravam uma verdadeira 

desigualdade em razão do caráter patrimonialista que detinha o núcleo familiar. 

A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, §6º, afirma que os 

filhos terão os mesmos direitos e qualificações, sejam eles concebidos ou não da 

relação de casamento, ou adotados, sendo defesa qualquer discriminação relativa à 

                                                 
14 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 216. 
15 Idem. 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 102. 
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filiação. Nesse mesmo toar, aliás, o novo Código Civil, em claro avanço ao anterior, 

repete a referida norma constitucional, em todos os seus termos.17 

Da mesma forma como ocorreu com a entidade familiar, a filiação passou a 

ser designada em torno da ideia socioafetiva do vínculo entre pais e filhos. Daí se 

passar a introduzir novos vocábulos, tais como filiação social, filiação socioafetiva, 

estado de filho afetivo, entre outros.18 

O estado de filiação poderá se constituir por força de lei ou em decorrência da 

posse de estado, ou seja, em razão da convivência em família, de onde provém as 

relações baseadas na afetividade. 

Paulo Lôbo aduz ser o estado de filiação um gênero do qual são espécies a 

filiação biológica e a não biológica, não podendo confundir-se, portanto, estado de 

filiação com origem biológica, como vinha entendendo parte da jurisprudência. Em 

melhores palavras: 

 

Não há qualquer fundamento jurídico para tal desvio hermenêutico restritivo, 
pois a Constituição estabelece exatamente o contrário, abrigando 
generosamente o estado de filiação de qualquer natureza, sem primazia de 
um sobre outro. Na realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa é 
único e de natureza socioafetiva, desenvolvido na convivência familiar, 
embora derive biologicamente dos pais, na maioria dos casos. Portanto, não 

pode haver conflito com outro que ainda não se constituiu.19 

 
 

Destarte, deixou de ser essencial a coincidência entre a verdade genética e a 

filiação, vez que esta se desenvolve a partir da convivência familiar, transcendendo 

o vínculo biológico. Nesse sentido, atualmente, a filiação, sob uma ótica técnico-

jurídica, é a relação de parentesco em primeiro grau e linha reta entre um indivíduo e 

aqueles que o geraram ou o criaram e acolheram por meio do afeto e solidariedade, 

objetivando seu desenvolvimento e realização pessoal.20 

 

 
 

                                                 
17 Código Civil de 2002. 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. 
18 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 385. 
19 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
20 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 476. 
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2.2 Presunções de Paternidade 

 

Pode-se dizer que presunção é a “opinião ou julgamento baseado em 

aparências ou indícios”; “a conjectura ou suposição que torna como verdadeira”; ou, 

juridicamente falando, a “consequência que a lei deduz de determinados atos ou 

fatos e que se estabelece como verdadeira, muitas vezes até mesmo com prova em 

contrário”.21 

A lei estabelece a presunção de que a maternidade será sempre certa, 

enquanto a paternidade será presumida ao marido da mãe, a despeito da verdade 

biológica. Esta presunção é identificada pelo antigo brocardo latino “mater semper 

certa est et pater is est quem nuptiae demonstrant”, o qual em tradução livre significa 

“a mãe sempre é certa e o pai é aquele que as núpcias demonstram”, ou, em outras 

palavras, a maternidade é sempre certeza, a paternidade é presunção. 

Flávio Tartuce22 faz uma crítica à máxima latina, aduzindo que esta perdeu 

relevância prática, eis que a maternidade nem sempre é certa, haja vista a 

possibilidade de troca ou subtração de recém-nascidos no hospital, o que ensejaria 

eventual ação de investigação de maternidade. Da mesma forma, sustenta que a 

presunção de paternidade foi abalada pela busca da verdade biológica, através do 

exame de DNA. 23 

A verdade é que o referido brocardo apenas era reflexo da realidade da 

época; por meio dele se instituía a ideia de que a mulher jamais seria infiel, sendo 

praticamente impossível e imoral que uma mulher casada gerasse um filho que não 

fosse concebido com seu marido. A esse respeito, considera Maria Berenice Dias: 

 

Mas o que a lei presume, de fato, nem é o estado de filiação, é a fidelidade da 
esposa ao seu marido. Com base no “dever” de fidelidade da mulher, e não na sua 
fidelidade “efetiva”, é que se formou a regra pater est. Presumida a fidelidade da 
mulher, a paternidade torna-se certa. Com isso regula-se o nascimento de 
sucessores do patrimônio familiar. Há justificativas históricas para essa certeza. A 
mulher era obrigada a casar virgem, não podia trabalhar, ficava confinada no lar 
cuidando do marido, a quem devia respeito e obediência. Claro que seus filhos só 
podiam ser filhos do marido! 24 

 

                                                 
21 PRESUNÇÃO. Dicionário online Michaelis, 12 abr. 2017. Disponível em 
<http://michaelis.uol.com.br>. Acesso em 17 mar. 2017. 
22 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito Civil, vol. 5: direito de família. 8. ed. São 
Paulo: Método, 2013. p. 329. 
23 Ibidem, p. 330. 
24 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 388. 
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Por outro lado, tal presunção estabelece de pleno direito a paternidade e 

maternidade dos filhos de pais casados, decorrente de uma filiação matrimonial 

originada da ficção jurídica de que o pai sempre será o marido da mãe. Ao fim das 

contas, a presunção pater is est apresenta uma função pacificadora, eis que objetiva 

acabar com a incerteza do marido em relação aos filhos concebidos por sua 

esposa.25 

O Código Civil de 2002 manteve a presunção pater is est. O art. 1.597 traz as 

presunções de paternidade da seguinte forma:  

 

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

 

As duas primeiras hipóteses estabelecem que se presumem concebidos na 

constância do casamento os filhos nascidos pelo menos 180 (cento e oitenta dias) 

após a celebração do matrimônio e até 300 (trezentos) dias após a dissolução da 

sociedade conjugal, sendo esta determinada pela separação de fato do casal, a qual 

evidencia a inexistência de convivência. 

Quanto à inseminação artificial, tem-se que gera a condição de filiação por 

uma ficção legal. No caso da inseminação artificial heteróloga, a presunção da 

paternidade será absoluta e assentada apenas na verdade afetiva, diante do fato de 

ser reconhecida independentemente da existência do vínculo sanguíneo. 

A despeito do que ainda perdura no Código Civil de 2002, Paulo Lôbo 

assevera: 

 

A presunção pater is est reconfigura-se no estado de filiação, que decorre da 
construção progressiva da relação afetiva, na convivência familiar. Antes, 
presumia-se pai biológico o marido da mãe.  Segundo Anne Lefebvre Teillard, 
citada por João Baptista Villela, o adágio pater is est atuou, por séculos, mantendo 
fortemente amarrado “o biológico ao institucional”, além de estar ancorado no 
pressuposto da fidelidade da mulher. Hoje, presume-se pai o marido da mãe que 
age e se apresenta como pai, independentemente de ter sido ou não o procriador. 

                                                 
25 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. p. 388. 
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Como ressalta Villela, no processo de refinamento cultural do matrimônio constitui 
traço fundamental o encapsulamento da vida íntima na esfera interna da família. 
Assim, atribuir a paternidade ao marido da mulher não significa  proclamar uma 
derivação biológica. (...) A família não tem deveres de exatidão biológica perante a 
sociedade, pelo que, se a mulher prevarica e pare um filho que não foi gerado pelo 
seu marido, isso, tendencialmente, é matéria da economia interna da família. Pode 
ser um grave problema para o casal. Como pode não ser problema.26 

 

Vale salientar que, a despeito de o art. 1.597 fazer menção apenas ao 

casamento, a presunção de filiação também se aplica à união estável ou qualquer 

entidade familiar.  

 

2.3 Espécies de Filiação no atual ordenamento jurídico 

 

De acordo com a legislação brasileira, mais precisamente com os arts. 227 da 

Constituição Federal e arts. 1.593, 1.596 e 1.597 do Código Civil, são considerados 

estados de filiação ope legis aqueles derivados de: I) consanguinidade; II) 

inseminação artificial heteróloga; III) adoção; IV) posse do estado de filiação. 

É importante ressaltar e reforçar que os estados de filiação não decorrentes 

da consanguinidade também são irreversíveis e invioláveis, a fim de garantir o 

melhor interesse do filho, não se permitindo a contradição por investigação de 

paternidade ou maternidade com base na alegação de inexistência de origem 

biológica.27 

 

2.3.1 Consanguinidade 

 

O estado de filiação que deriva da consanguinidade é aquele de natureza 

biológica, estabelecido por laços sanguíneos entre um indivíduo e seu descendente 

em linha reta do primeiro grau. A concepção, nesse caso, advém de reprodução 

natural ou reprodução assistida.28 

A reprodução natural se caracteriza pela concepção do feto através da 

relação sexual entre um homem e uma mulher. Por um bom tempo foi a única forma 

de gerar vínculo de paternidade e maternidade, até o despontamento de avanços 

                                                 
26 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
27 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
jul./set. 2006. p. 16. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/revista/numero34/artigo03.pdf>. Acesso 
em: 16 abr. 2017. 
28 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas S.A., ano 2011. p. 63. 
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tecnológicos na área da biotecnologia e reprodução humana, com o surgimento de 

técnicas de reprodução medicamente assistidas.29 

A reprodução assistida se constitui na interferência no processo natural de 

concepção, possibilitando a geração da vida independentemente do ato sexual, por 

método científico, artificial ou técnico.30 Pode ser homóloga ou heteróloga. Na 

primeira, são utilizados gametas masculinos e femininos do próprio casal, motivo 

pelo qual não se exige a autorização do marido ou companheiro, sendo, 

posteriormente, implantado o óvulo no útero da mulher. Esta constitui, clarividente, 

estado de filiação por consanguinidade. Já na reprodução artificial heteróloga há 

manipulação de gameta de terceiro, com autorização prévia do marido ou 

companheiro, caso em que se estabelece a paternidade socioafetiva entre este e o 

filho assim concebido. 

 

2.3.2 Inseminação artificial heteróloga 

 

A inseminação artificial heteróloga é caracterizada quando é utilizado sêmen 

de terceiro e não o do marido ou companheiro para a fecundação do óvulo da 

mulher. Não é preciso que o marido ou companheiro demonstre a impossibilidade de 

procriar, sendo necessária tão somente a sua prévia autorização para o uso de 

sêmen doado por terceira pessoa. 

O consentimento é irrevogável e depois da implantação do óvulo não se 

admite a retratação, vez que a gestação já se encontra em andamento.31 Importa 

salientar, também, que a paternidade não poderá ser impugnada pelo marido ou 

companheiro, em razão da proibição do venire contra factum proprium, de modo que 

gera presunção absoluta da paternidade socioafetiva, conforme, inclusive, o 

entendimento do Enunciado 258 da III Jornada de Direito Civil, de 2004, do 

Conselho da Justiça Federal.32 

                                                 
29 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 395. 
30 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2012. p. 229. 
31 DIAS, Maria Berenice, op. cit., p. 398. 
32 III Jornada de Direito Civil, 2004, Conselho da Justiça Federal. Enunciado 258 – Arts. 1.597 e 
1.601: Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação 
assistida heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1.597, cuja paternidade 
configura presunção absoluta. 
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Caso fosse admitida a impugnação da paternidade nesse caso, haveria uma 

paternidade incerta, em razão do segredo profissional do médico e ao anonimato do 

doador do sêmen, conforme aduz Maria Helena Diniz: 

 
Se se impugnar fecundação heteróloga consentida, estar-se-á agindo 
deslealmente, uma vez que houve deliberação comum dos consortes, 
decidindo que o filho deveria nascer. Esta foi a razão do art. 1.597, V, que 
procurou fazer com que o princípio da segurança das relações jurídicas 
prevalecesse diante do compromisso vinculante entre os cônjuges de 
assumir paternidade e maternidade, mesmo com componente genético 
estranho, dando-se prevalência ao elemento institucional e não ao 

biológico.33 
 

O Enunciado 111 do CJF traz a distinção entre a reprodução assistida 

heteróloga e a adoção, aduzindo que, apesar de ambas atribuírem a condição de 

filho, na adoção há o desligamento dos vínculos do adotado com seus parentes 

biológicos, enquanto que na inseminação heteróloga esse vínculo de parentesco 

com o doador do sêmen sequer chega a ser estabelecido.34 

Relevante questão ainda é o do direito ao conhecimento genético pelo filho 

em detrimento da exigência do anonimato do doador, a qual está estabelecida em 

expressa previsão na Resolução Nº 1.358/92, IV, item “2” do Conselho Federal de 

Medicina. Maria Berenice Dias35 salienta que não há como se negar a possibilidade 

do indivíduo concebido por meio de reprodução assistida heteróloga propor ação 

investigatória de paternidade a fim de identificar sua origem genética, ainda que o 

acolhimento da ação não possua efeitos registrais. 

 

2.3.3 Adoção 

 

A adoção se caracteriza por um parentesco eletivo, vez que gera um vínculo 

de parentesco por opção, baseando-se em fator sociológico e não biológico. Decorre 

exclusivamente de um ato de vontade.36 

É ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, vez que só produz 

seus efeitos após decisão judicial. Ademais, não poderá ser revogada, em razão de 

                                                 
33 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Vol. 5. p. 
380. 
34 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 399. 
35 Idem. 
36 Ibidem, p. 479. 
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tratar de estado de filiação, o qual é indisponível. Conforme art. 39 do ECA, ainda, o 

ato é personalíssimo, de maneira que não se admite ser exercido por procuração.37 

Nas palavras de Luiz Edson Fachin, adoção é a filiação construída no amor, 

na qual os laços de afeto se visualizam desde logo, sensorialmente, superlativando 

a base do amor verdadeiro que nutrem entre si pais e filhos.38 

A Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu art. 227, §6º, 

eliminou toda e qualquer desigualdade entre havidos ou não da relação do 

casamento ou por adoção, tendo estes os mesmos direitos e qualificações. 

A adoção implica em desligamento da família de origem, o que acaba por 

ressaltar a opção do ordenamento jurídico brasileiro pela família socioafetiva. Os 

únicos efeitos remanescentes são os relativos aos impedimentos para o casamento, 

não subsistindo nenhum outro efeito jurídico ou patrimonial. É direito do adotado, 

porém, a informação de sua origem genética, conforme garantido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu art. 48, o que não influi, todavia, na relação 

familiar já constituída. 

 

2.3.4 Posse do estado de filiação 

 

A posse do estado de filiação se caracteriza quando um indivíduo assume o 

papel de filho perante outro que assume o papel de pai, mãe, ou pais, 

independentemente de haver vínculos sanguíneos nessa relação, ou seja, de a 

situação ser verdadeira perante a lei. Nada mais é do que um reflexo exteriorizado 

da convivência familiar contínua e notória, calcada no princípio da afetividade.39 

São exemplos de posse do estado de filiação em nossa sociedade a adoção 

de fato, a os chamados filhos de criação e a “adoção à brasileira”. 

Maria Helena Diniz aduz que devem ser levados em consideração três 

aspectos a fim de se constatar a configuração da posse de estado de filiação: o 

tratamento (tratactus), o nome (nominatio) e fama (reputatio). O tratactus diz respeito 

ao tratamento do filho pela família, ou seja, o indivíduo é tratado como filho pelos 

pais e estes são tratados como pais pelo indivíduo; o nominatio se refere ao nome 

                                                 
37 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 273. 
38 FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

p. 16. 
39 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
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de família, se é usado pelo filho; e a reputatio leva em consideração a opinião e 

reconhecimento da sociedade de que o indivíduo integra como filho a família de 

seus pais.40 Importante ressaltar, todavia, que não é necessário que tais requisitos 

estejam presentes conjuntamente, diante da inexistência de lei que assim preveja, 

além de que deve haver interpretação favorável ao estado de filiação caso 

remanesça alguma dúvida.41 

Com efeito, a posse do estado de filiação poderá ser comprovada por 

qualquer meio de prova, a qual, entretanto, deverá vir acompanhada de dois 

requisitos necessários previstos legalmente, que são a existência de começo de 

prova por escrito dos pais ou presunções da paternidade resultante de fatos certos. 

Paulo Lôbo entende que apenas um desses requisitos é suficiente, a fim de que se 

observe a prioridade absoluta da convivência familiar afetiva estabelecida no artigo 

227 da Carta Magna.42  

Maria Berenice Dias entende ser relevante, na caracterização da posse do 

estado de filho, o princípio da aparência, na medida em que este faz com que a 

sociedade acredite na existência de uma situação que na verdade não existe, e  tal 

fato não pode ser desprezado pelo direito.43 

Ainda, segundo Paulo Lôbo, 

 

O estado de filiação compreende um conjunto de circunstâncias que 
solidificam a presunção da existência de relação entre pais, ou pai e mãe, e 
filho, capaz de suprir a ausência do registro do nascimento. Em outras 
palavras, a prova da filiação dá-se pela certidão do registro do nascimento 
ou pela situação de fato. Trata-se de conferir à aparência os efeitos de 

verossimilhança, que o direito considera satisfatória.44 
 

É no reconhecimento da posse do estado de filiação que se baseia a filiação 

socioafetiva, eis que esta nada mais é do que a criação da condição de determinado 

indivíduo como filho a partir de relações fundadas no afeto. 

 

 

 

                                                 
40 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
v.5. p. 456. 
41 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 237. 
42 Idem. 
43 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 401. 
44LÔBO, Paulo, op. cit., loc. cit. 
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2.4 Estado de Filiação e direito ao conhecimento da origem genética 

 

Há de se estabelecer uma diferenciação necessária entre o direito à 

parentalidade - o qual engloba a paternidade, maternidade, filiação e demais 

relações de parentesco - e o direito ao conhecimento da origem genética. Enquanto 

o direito à parentalidade tem natureza de direito de família, o direito ao 

conhecimento da origem biológica diz respeito a direito da personalidade. 

Direitos da personalidade são aqueles que se podem dizer inerentes à 

pessoa, compondo sua qualificação jurídica, mais especificamente em seu núcleo 

intangível e indisponível, razão pela qual o direito os confere as características de 

intransmissibilidade e irrenunciabilidade.45  

Por outro lado, o direito à parentalidade tem cunho cultural, sendo uma 

construção, e não algo inerente à natureza humana. Assim se diz porque cada 

sociedade define, a partir do momento histórico e ordenamento jurídico em que está 

inserida, o que é parente e o que vem a ser família. A parentalidade decorre do 

estado de filiação, e este, como já sabido, pode ter origem biológica ou não, tal qual 

ocorre nos casos de adoção e inseminação artificial heteróloga. 

O conhecimento da origem genética também tem grande importância na 

formação da personalidade de um indivíduo, o qual, mesmo que já esteja integrado 

em uma família por meio de vínculo calcado na afetividade, possui o direito de 

informação de sua ascendência biológica. 

Não é necessário que, para fins de conhecimento da origem biológica, se 

atribua a parentalidade, parentesco ou efeitos oriundos do Direito de Família. 

Qualquer indivíduo possui o direito de conhecer sua origem genética, sendo este um 

direito de sua personalidade, o qual, inclusive, não precisa ser motivado para ser 

alcançado. Aliás, o conhecimento dos ascendentes genéticos permite que se possa 

preservar a própria saúde do indivíduo e, consequentemente, tem extrema ligação 

com o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à vida. 

É possível inferir do ordenamento jurídico brasileiro a proteção e promoção 

desse direito de informação, ainda que de forma não expressa, por meio da 

observância de princípios constitucionais como o da igualdade (art. 5º, caput), da 

                                                 
45LÔBO, Paulo. Direito ao conhecimento da origem genética difere do direito à filiação. 
Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-
genetica-difere-filiacao>  Acesso em 16 abr. 2017. 



28 
 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), proteção integral à criança e ao 

adolescente (art. 227, caput), igualdade entre os filhos (art. 227, §6º) e paternidade 

responsável (art. 226, §7º). 

A propósito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 48, após 

modificação pela Lei 12.010/2009, estipula que “o adotado tem direito de conhecer 

sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a 

medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos”, 

e ainda, em seu parágrafo único deixa certo que “o acesso ao processo de adoção 

poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, 

assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica”. Ressalta-se, aqui, a 

previsão do direito de conhecimento da origem genética pelo adotado, sem que, 

todavia, implique em alterações na relação já constituída da parentalidade, vez que 

a adoção é irreversível.46 

Da mesma forma, é assegurado ao filho concebido por meio de inseminação 

artificial heteróloga o direito de conhecimento dos dados genéticos de dador 

anônimo de sêmen que esteja nos arquivos da instituição que os armazenou. 

Todavia, mais uma vez, tal exercício diz respeito a direito de personalidade, não 

havendo possibilidade de se atribuir os efeitos da paternidade.47 

Por serem distintos os direitos de filiação e de conhecimento à origem 

genética, portanto, é que Paulo Lôbo aduz ser inadequado o uso da ação de 

investigação de paternidade a fim de buscar o conhecimento da origem biológica:  

 

Se são distintos os direitos (direito da personalidade e direito de família), 
então não se pode pretender a obtenção do conhecimento da origem 
genética mediante ação de investigação de paternidade. O que se busca é 
esclarecer a origem genética, mas não a atribuição de paternidade ou 
maternidade, ou a negação da parentalidade já constituída. Quando uma 
pessoa que foi adotada pugna por conhecer sua origem genética e 
consegue seu intento, disso não resulta o desfazimento da relação 
parental/filial. Do mesmo modo, se tiver sido concebido a partir de sêmen de 
homem que não é seu pai. Pode-se afirmar que as situações de genitor 

biológico e de pai nem sempre estão reunidas.48 

                                                 
46 LÔBO, Paulo. Direito ao conhecimento da origem genética difere do direito à filiação. 
Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-
genetica-difere-filiacao>  Acesso em 16 abr. 2017. 
47 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
48LÔBO, Paulo. Direito ao conhecimento da origem genética difere do direito à filiação. 

Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-
genetica-difere-filiacao>  Acesso em 16 abr. 2017. 
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Ocorre que a atribuição de paternidade ou maternidade gera uma filiação 

compulsória que traz uma série de efeitos jurídicos, os quais não são objetivo da 

busca pelo conhecimento genético, principalmente quando o indivíduo já se encontra 

inserido em uma família formada através de laços de afetividade. Os resultados 

advindos da informação à origem biológica influem tão somente na personalidade do 

titular do direito, não trazendo efeitos patrimoniais nem sendo capaz de influir em um 

estado de filiação já estabelecido. 

Todavia, há uma questão relativa a efeitos patrimoniais que demanda maior 

atenção, que é a do conhecimento da ascendência biológica nos casos em que já 

existente uma posse de estado de filiação. Com a confirmação em Juízo da posse 

do estado de filiação, a qual é imutável, aparecem demandas a respeito das 

pretensões econômicas de alimentos e sucessão hereditária. Daí surge um impasse 

entre a imutabilidade da posse do estado de filiação e a possível pretensão 

patrimonial decorrente do conhecimento genético. 

Paulo Lôbo49 sustenta que a harmonização entre os dois lados pode ser 

solucionada por meio do ordenamento jurídico em voga, notadamente com recurso à 

reparação civil. Referida reparação civil se fundamenta no dever constitucional dos 

pais de criar, educar e assistir os filhos menores50, de modo que a não assunção da 

parentalidade (paternidade ou também maternidade, saliente-se) do filho biológico – 

à exceção do caso de dação de sêmen –, mesmo com a existência de pai ou mãe 

socioafetivo, gera um inadimplemento de dever jurídico, o qual enseja reparação 

civil. Sendo o genitor biológico ainda vivo, explica o autor que há o dever de 

responder pelo valor equivalente ao de criação, educação e assistência do filho, com 

observância de suas condições econômicas, até que se complete a maioridade. 

Caso o genitor seja morto, o valor pode ser constituído em crédito contra a herança, 

eis que se caracteriza como dívida deixada por aquele. 

 

 

                                                 
49 LÔBO, Paulo. Direito ao conhecimento da origem genética difere do direito à filiação. 
Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2016-fev-14/processo-familiar-direito-conhecimento-origem-
genetica-difere-filiacao>  Acesso em 16 abr. 2017. 
50 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 
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3 PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

 

3.1 Parentalidade socioafetiva: a distinção entre pai/mãe e genitor 

 

De acordo com a Biologia, a parentalidade era sempre determinada em razão 

da existência de uma relação sexual entre um homem e uma mulher na qual havia a 

fecundação e, consequentemente, a gestação, quando finalmente, então, gerava-se 

o filho.  

O Direito, todavia, começou a se distanciar desse caráter exclusivamente 

biológico da parentalidade ao gerar presunções de paternidade e maternidade, 

desde o brocardo do pater est is quem nuptiae demonstrant, que remonta aos 

romanos, até o reconhecimento da posse do estado de filho e da filiação 

socioafetiva, não ficando imune, ainda, às transformações constantes presentes e 

futuras da estrutura familiar na sociedade. 

Atualmente, a relação sexual não é a única forma de gerar a concepção, da 

mesma forma que o casamento não detém mais a exclusividade de relação conjugal 

reconhecida, diante do reconhecimento legal da união estável. A família 

monoparental e as relações homoafetivas também recebem proteção do 

ordenamento jurídico, tendo a Constituição Federal expandido o conceito de 

entidade familiar. 

Não é mais necessário que para gerar um descendente, como outrora, haja 

um casal, matrimonializado, que tenha relações sexuais. A filiação, atualmente, não 

tem sua origem questionada: qualquer indivíduo pode ter um filho, seja em casal 

heteroafetivo, casal homoafetivo, ou mesmo sozinho, diante dos vários métodos de 

reprodução assistida hoje existentes, ou mesmo por meio da adoção. 

A família passou por transformações pelas quais deixou de ser unidade de 

caráter econômico, religioso e social, começando a se afirmar fundamentalmente 

como um grupo ligado pelo sentimento da afetividade, de modo que houve um 

esvaziamento do caráter biológico da paternidade.51 

O controle da natalidade, com o surgimento de métodos contraceptivos, 

modificou o status da procriação, a qual agora não era apenas um resultado das 

                                                 
51 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de direito da 

Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte, ano XXVII, n. 21, maio/1979. P. 412. Disponível em 

<ttps://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156> Acesso em 17 abr 2017. 
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relações sexuais entre o casal, mas algo pensado e esperado, de forma que, 

consequentemente, os filhos passaram a gozar de posição cada vez mais 

importante no núcleo familiar. 

Contribuíram, ainda, para a mudança estrutural da família e, 

consequentemente, para a consagração da parentalidade socioafetiva, o fato de a 

Constituição Federal estabelecer como direito fundamental o direito à convivência 

em família, a proibição de discriminação entre os filhos de qualquer origem, a 

transformação da criança e do adolescente em sujeito de direitos, tirando-os do seu 

papel secundário no âmbito familiar, e, ainda, a prioridade à dignidade da pessoa 

humana, retirando o caráter econômico e patrimonial da família e priorizando a 

identificação do indivíduo com os seus familiares, bem como o seu bem-estar. 

João Baptista Villela, em 1979, muito antes do advento da Constituição 

Federal de 1988, em sua obra intitulada “A Desbiologização da Paternidade”, já 

defendia não ser a paternidade um fato natural, mas um fato cultural. Sustentou que 

o homem teria o poder de colocar em ação mecanismos da natureza de que decorre 

o nascimento de uma pessoa e, da mesma forma, poderia abster-se de assim agir. 

Por outro lado, diante do nascimento de uma pessoa, haveria a possibilidade de se 

comportar em relação a esta de várias formas, desde o acolhimento até a rejeição.52 

Roberto Paulino Jr., em alusão à referida obra e autor, sustenta: 

 

Separa-se, portanto, o papel daquele que gerou, e pode por isso ser 
chamado à responsabilidade, e aquele que efetivamente exerce a 
paternidade, em todo o seu complexo de direitos, deveres e diversas 
relações intersubjetivas. O resumo do pioneiro trabalho citado de João 
Baptista Villela assenta em termos precisos a questão: "Embora a 
coabitação sexual, de que possa resultar gravidez, seja fonte de 
responsabilidade civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de uma 
decisão espontânea" (1979, p. 402).53 

 
A diferença entre procriação e paternidade e entre genitor e pai também é 

explorada por Paulo Lôbo: 

 

                                                 
52 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de direito da 

Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte, ano XXVII, n. 21, maio/1979. p. 401. Disponível em 
<ttps://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156> Acesso em 17 abr 2017. 
53 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. A filiação socioafetiva no direito brasileiro e a 
impossibilidade de sua desconstituição posterior. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 12, n. 1547, 26 set. 2007. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/10456>. Acesso 
em: 17 abr. 2017. 
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Pai é o que cria. Genitor é o que gera. Esses conceitos estiveram reunidos, 
enquanto houve primazia da função biológica da família. Afinal, qual a 
diferença razoável que deva haver, para fins de atribuição de paternidade, 
entre o homem dador de esperma, para inseminação heteróloga, e o 
homem que mantém uma relação sexual ocasional e voluntária com uma 
mulher, da qual resulta concepção? Tanto em uma como em outra situação, 
não houve intenção de constituir família. Ao genitor devem ser atribuídas 
responsabilidades de caráter econômico, para que o ônus de assistência 
material ao menor seja compartilhado com a genitora, segundo o princípio 
constitucional da isonomia entre sexos, mas que não envolvam direitos e 
deveres próprios de paternidade. 54 

 
O elemento capaz de tornar um indivíduo pai ou mãe, portanto, 

independentemente de ser também o genitor ou não, é o fato de tomar para si a 

responsabilidade da criação do novo indivíduo, de amar, servir, cuidar, proteger. Em 

outras palavras, esse elemento é o afeto. Conforme Villela, a parentalidade está 

ligada antes ao serviço do que à procriação.55 

É o sentimento, o envolvimento de cunho emocional, que é capaz de retirar a 

relação familiar do Direito das Obrigações e trazê-la para o Direito de Família, cujo 

elemento primordial é o amor e a ligação afetiva que gera responsabilidades e 

comprometimentos mútuos.56 

A relação de parentalidade, diferentemente da mera procriação, envolve a 

criação de ambiente propício para o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual, cultural e social do indivíduo, especialmente nos primeiros anos de sua 

vida, além de abarcar a educação de forma saudável e que garanta a dignidade e 

liberdade da pessoa humana. 

Cabe dizer que a o estado de filiação é gênero do qual se derivam as 

espécies filiação biológica e não biológica.57 É o retrato da atual realidade da 

parentalidade. É dizer que toda paternidade juridicamente considerada é  

socioafetiva, não importando sua origem.58 Não se encaixando a relação nesse 

                                                 
54 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
jul./set. 2006. P. 16.Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/revista/numero34/artigo03.pdf>. Acesso em: 
16 abr. 2017. 
55 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da paternidade. Revista da Faculdade de direito da 
Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte, ano XXVII, n. 21, maio/1979. p. 408. Disponível em 
<ttps://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156> Acesso em 17 abr 2017. 
56 DIAS, Maria Berenice. Quem é o pai? Disponível em 
<http://www.mariaberenice.com.br/artigos.php>. Acesso em 16 abr. 2017. 
57 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
58 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
jul./set. 2006. P.20. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/revista/numero34/artigo03.pdf>. Acesso em: 
16 abr. 2017. 
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âmbito marcado pela afetividade, não se fala em paternidade, mas em mera 

procriação, marcada pela figura apenas do genitor e não do pai ou mãe. 

Dessa forma, a paternidade sempre se constitui pela afetividade; não 

havendo este elemento, a relação não é de filiação, mas apenas de procriação, tal 

qual o caso dos cedentes de gametas em uma reprodução artificial heteróloga. A 

paternidade, portanto, é sempre socioafetiva, e poderá ter origem biológica ou não. 

Pai e mãe são aqueles que ocupam, no imaginário do indivíduo, o lugar simbólico de 

pai e mãe, mesmo não estabelecendo com eles um vínculo sanguíneo.59 

A respeito, sustentam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

A filiação sócio-afetiva não está lastreada no nascimento (fato biológico), 
mas em ato de vontade, cimentada, cotidianamente, no tratamento e na 
publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a verdade biológica e as 
presunções jurídicas. Sócio-afetiva é aquela filiação que se constrói a partir 
de um respeito recíproco, de um tratamento em mão-dupla como pai e filho, 
inabalável na certeza de que aquelas pessoas, de fato, são pai e 
filho.Apresenta-se, desse modo, o critério sócio-afetivo de determinação do 
estado de filho como um tempero ao império da genética, representando 
uma verdadeira desbiologização da filiação, fazendo com que o vínculo 
paterno-filial não esteja aprisionado somente na transmissão de gens. 
É a possibilidade de cisão entre os conceitos de genitor e pai.60 
 

 

3.2 Afetividade como princípio da parentalidade socioafetiva 

Com as mudanças pelas quais a família passou nos últimos tempos, observa-

se um atenuamento do caráter econômico, social e religioso que a delineava, com a 

preponderância do afeto e dos sentimentos de companheirismo e de solidariedade 

que foram se consolidando na base da estrutura familiar. 

A questão do biologismo passou a ser contestada quando a doutrina começou 

a enxergar a existência de outro fundamento para a filiação, o qual há muito tempo 

já se fazia presente na adoção e possuía ordem cultural, qual seja, a 

socioafetividade.61 
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Na verdade, o afeto já existia dentre as relações de filiação antes mesmo da 

Constituição Federal de 1988, haja vista que já se admitia a adoção, reconhecendo-

se a filiação afetiva em detrimento do vínculo sanguíneo.62 

A entidade familiar hoje é fundada em laços de afetividade, bem como o afeto 

rege o Direito de Família contemporâneo, tendo-se ampliado cada vez mais o 

conceito de família, o qual atualmente abrange as mais variadas formas de 

expressar amor, carinho, respeito, e, mais do que tudo, de garantir a dignidade da 

pessoa humana em uma convivência cotidiana e de construção diária. 

Para Paulo Lôbo, “o princípio da afetividade tem fundamento constitucional; 

não é petição de princípio, nem fato exclusivamente sociológico ou psicológico.” 63 

Ainda que não esteja explícito na Constituição Federal, o princípio da 

afetividade encontra nesta os seus fundamentos essenciais, os quais alavancaram o 

processo de evolução da família. Estes fundamentos seriam, basicamente: I) a 

igualdade de todos os filhos, não importando sua origem (art. 227, §6º, CF); II) a 

adoção como escolha afetiva com igualdade de direitos (art.227, §§ 5º e 6º, CF); III) 

a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo os 

adotivos, com a mesma dignidade da família (art. 226, § 4º, CF); IV) a prioridade 

absoluta da criança, do adolescente e do jovem ao direito à convivência familiar (art. 

227, CF).64 

Ademais, tem-se ainda a regra disposta no Código Civil, em seu art. 1.593, o 

qual dispõe que o parentesco será natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. Ao contemplar o parentesco que não decorra de 

vínculo sanguíneo, resta clarividente o acolhimento do princípio da afetividade nas 

relações familiares.  

Outros exemplos se fazem presentes no que toca à questão da afetividade, 

tal como a Lei 11.112/2005, a qual trouxe a obrigação do acordo em relação à 

guarda dos filhos menores nos casos de separação dos pais, de modo a assegurar a 

convivência familiar às crianças e adolescentes. Pode-se falar, ainda, da união 

estável, reconhecida como entidade familiar sem o instituto do casamento, e da 

                                                 
62FUJITA. Jorge Shiguemitsu. Filiação. 2. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2011. p. 106. 
63 LÔBO, Paulo. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862, Teresina, ano 5, n. 41, 1 maio 2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/527>. Acesso 
em: 18 abr. 2017. 
64 LÔBO, Paulo. Socioafetividade no direito de família: a persistente trajetória de um direito 
fundamental. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos, CABRAL, Camila Buarque, et all. Temas atuais e 
polêmicos de direito de família. Recife: Editora Nossa Livraria, 2011. p. 15. 

https://jus.com.br/artigos/527/principio-juridico-da-afetividade-na-filiacao
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000/5/1
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https://jus.com.br/revista/edicoes/2000/5
https://jus.com.br/revista/edicoes/2000
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posse do estado de filho, ambos os casos demonstrando ter sido o afeto 

reconhecido pelo ordenamento jurídico.65   

Flávio Tartuce aduz que, não obstante a falta de previsão legal quanto à 

afetividade como princípio, é indubitável que a “afetividade constitui um código 

forte no Direito Contemporâneo, gerando alterações profundas na forma de se 

pensar a família brasileira”, e que dessa constatação surgiram três consequências 

nos últimos anos: I) a afetividade contribuiu para o reconhecimento jurídico da 

união homoafetiva como entidade familiar; II) a admissão da reparação por danos 

decorrentes do abandono afetivo; III) o reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva como nova forma de parentesco, conforme a redação do artigo 1.593 

do Código Civil, que considera parentesco aquele de outra origem que não 

somente a consanguinidade.66 

Paulo Lôbo67 sustenta que a afetividade, enquanto dever jurídico, se distingue 

do afeto, vez que pode ser presumida na falta deste último nas relações familiares. 

Com efeito, a afetividade é um dever imposto aos pais em relação aos filhos e aos 

filhos em relação aos pais, não obstante inexista amor ou sentimento de afeição 

entre estes. Esse dever da afetividade só deixa de existir nas hipóteses de perda de 

poder familiar ou autoridade parental ou, ainda, no falecimento de um dos indivíduos 

da relação de parentalidade. A propósito, aduz: 

 

Por outro lado, a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde 
com o afeto, como fato psicológico ou anímico, este de ocorrência real 
necessária. O direito, todavia, converteu a afetividade em princípio jurídico, 
que tem força normativa, impondo dever e obrigação aos membros da 
família, ainda que na realidade existencial entre eles tenha desaparecido o 
afeto. Assim, pode haver desafeto entre pai e filho, mas o direito impõe o 
dever de afetividade. Além dos fundamentos contidos nos artigos 226 e 
seguintes da Constituição, ressalta o dever de solidariedade entre os 
membros da família (art. 3º, I, da Constituição), reciprocamente entre pais e 
filho (art. 229) e todos em relação aos idosos (art. 230). A afetividade é o 

                                                 
65 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 55. 
66 TARTUCE, Flávio. O Princípio da Afetividade no Direito de Família. Revista Consulex nº. 378, 
de 15 de outubro de 2012, páginas 28 e 29 (Ano XVI, Brasília, DF). Disponível em 
<https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822540/o-principio-da-afetividade-no-direito-de-
familia>. Acesso em: 18 abr. 2017. 
67 LÔBO, Paulo. Socioafetividade no direito de família: a persistente trajetória de um direito 
fundamental. In: ALBUQUERQUE, Fabíola Santos, CABRAL, Camila Buarque, et all. Temas atuais e 
polêmicos de direito de família. Recife: Editora Nossa Livraria, 2011. p. 15. 
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princípio jurídico que peculiariza, no âmbito da família, o princípio da 
solidariedade.68 

 
O princípio da afetividade não só impulsionou a igualdade entre irmãos 

biológicos e adotivos, mas também colocou o sentimento de solidariedade acima de 

qualquer interesse patrimonial, além de exaltar um novo perfil de entidade familiar 

que procura priorizar o crescimento pessoal e desenvolvimento de seus integrantes 

e a convivência harmoniosa e afetiva entre estes. Nas palavras de Maria Berenice 

Dias, a comunhão do afeto é incompatível com o modelo único e matrimonializado 

da família, motivo pelo qual a afetividade foi dotada de valor jurídico a fim de explicar 

as relações contemporâneas.69 

3.3 Princípio do melhor interesse da criança 

 

O princípio do melhor interesse da criança, aí também englobado o 

adolescente, encontra sua base no art. 227 da Constituição Federal, o qual 

estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, os direitos que enuncia.70 Partindo do mesmo 

sentido, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança estipula que todas as 

ações que dizem respeito aos menores devem considerar em primazia o interesse 

maior da criança (art. 3.1). A Convenção elimina as desigualdades entre filhos de 

todas as origens, os quais anteriormente eram divididos em legítimos e ilegítimos, 

conferindo aos pais o dever de cuidar de seu desenvolvimento e educação.  Além 

disso, o princípio também se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069/90), em seus arts. 4º e 6º, que estabelecem ser dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à e à convivência familiar e que, na 

                                                 
68 LÔBO, Paulo. Paternidade socioafetiva e o retrocesso da Súmula nº 301 do STJ. Revista Jus 
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 1036, 3 maio 2006. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/8333>. Acesso em: 18 abr. 2017. 
69 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 56. 
70 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 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. (Redação dada Pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
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interpretação dessa lei levar-se-á em conta a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

Pode-se afirmar que o objetivo maior do princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente é tornar estes sujeitos de direito, colocando-os, ainda, 

como centro das relações familiares, em contrapartida à posição secundária que 

ocupavam anteriormente em relação a seus pais. 

O princípio estabelece que a criança e o adolescente devem ter seus 

interesses tratados com prioridade, pela família, pelo Estado e sociedade, seja na 

elaboração ou na aplicação dos direitos que lhe são conferidos, principalmente nas 

relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade.71 

Anteriormente, no contexto de uma entidade familiar tradicional e patriarcal, 

muito mais embasada em aspectos patrimoniais e econômicos, o interesse do filho 

sempre tinha caráter secundário, sendo os pais os indivíduos mais importantes da 

família. Atualmente, qualquer decisão deve ser tomada levando em conta o melhor 

interesse da criança, a exemplo dos casos de separação dos pais e de guarda dos 

filhos. 

A origem do princípio se encontraria no instituto do parens patriae, o qual era 

prerrogativa do rei de conferir proteção àqueles que não poderiam assim fazer em 

causa própria. Foi recepcionado pela jurisprudência dos Estados Unidos, em 1813, 

no caso Commonwealth v. Addicks, em que a Corte da Pensilvânia afirmou a 

prioridade do interesse de uma criança em detrimento dos interesses dos pais, 

notadamente em um caso em que a guarda do menor permaneceu com a mãe, 

acusada de adultério, em razão de esta ser a solução que contemplava o melhor 

interesse daquela criança.72 

No que toca aos casos de filiação socioafetiva, bem como de investigação da 

paternidade, não poderia ser diferente: o princípio do melhor interesse os norteia. 

Havendo conflito entre a verdade biológica e a realidade socioafetiva, a decisão 

deverá ser aquela que garante o maior interesse do filho, a partir da análise concreta 

do caso, de modo a se considerar a criança como sujeito de direitos no âmbito 

familiar. 

A esse respeito, Paulo Lôbo considera que: 

                                                 
71 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p. 75. 
72 Idem.  
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O princípio inverte a ordem de prioridade: antes, no conflito entre a filiação 
biológica e a não-biológica ou socioafetiva, resultante da posse do estado 
de filiação, a prática do Direito tendia para a primeira, enxergando o 
interesse dos pais biológicos como determinantes, e raramente 
contemplando os do filho. De certa forma, condizia com a idéia de poder 
dos pais sobre os filhos e da hegemonia da consangüinidade-legitimidade. 
Menos que sujeito, o filho era objeto da disputa. O princípio impõe a 
predominância do interesse do filho, que norteará o julgador, o qual, ante o 
caso concreto, decidirá se a realização pessoal do menor estará 
assegurada entre os pais biológicos ou entre os pais não-biológicos. De 
toda forma, deve ser ponderada a convivência familiar, constitutiva da posse 
do estado de filiação, pois ela é prioridade absoluta da criança e do 
adolescente (art. 227 da Constituição Federal).73 

 
Interessante posicionamento, ainda, é o do Enunciado n. 339, da IV Jornada 

de Direito Civil, o qual dispõe que “A paternidade socioafetiva, calcada na vontade 

livre, não pode ser rompida em detrimento do melhor interesse do filho”. 

O referido princípio, portanto, objetiva que a criança e o adolescente deixem 

de ser tratados como meros sujeitos passivos, passando a ser, como os adultos, 

titulares de direitos juridicamente protegidos.74 

 

3.4 Impossibilidade da desconstituição posterior da parentalidade socioafetiva 

e a questão da multiparentalidade 

 

Já é sabido que paternidade socioafetiva é gênero, podendo ser resultante da 

consanguinidade ou não. O ordenamento jurídico brasileiro garante os mesmos 

direitos e deveres ao pai que, mesmo não sendo biológico, assume as 

responsabilidades em relação ao filho por meio de adoção, reprodução artificial 

heteróloga ou posse do estado, caracterizando verdadeiro estado de filiação. Todas 

as hipóteses em que configurado o estado de filiação, por origem biológica ou outra, 

são invioláveis, só podendo ser desfeitas por decisão judicial em caso de perda do 

poder familiar, tal qual disposto no art. 1.638 do Código Civil.75 

Destarte, sempre que um estado de filiação estiver constituído por meio da 

consolidação da parentalidade socioafetiva, através da convivência familiar notória, 

                                                 
73 LÔBO, Paulo. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética:. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 194, 16 jan. 2004. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/4752>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
74 PEREIRA, Tânia da Silva. O princípio do “melhor interesse da criança”: da teoria à prática. 
Revista Brasileira de Direito de Família, n. 6, Porto Alegre, jul./set. 2000. p. 36. 
75 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
jul./set. 2006. p. 20. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/revista/numero34/artigo03.pdf>. Acesso 
em: 16 abr. 2017. 
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pública e duradoura, não poderá haver sua impugnação, eis que a investigação da 

parentalidade só se presta na inexistência da parentalidade de qualquer natureza, 

não sendo um meio para desconstituir outra já existente. 

Dessa forma, as ações de investigações de parentalidade não devem ser 

movidas pelo interesse de cunho exclusivamente patrimonial, a exemplo de quando 

o pai biológico falece deixando herança. Ressalte-se, mais uma vez, que a 

investigação de parentalidade objetiva o reconhecimento do pai ou mãe àquele que 

não os tem, mas nunca para substituir a paternidade socioafetiva pela biológica, 

inclusive porque esta só será imposta se corresponder àquela.76  

Diante dessa conjuntura surge o questionamento quanto ao conflito de 

interesses do filho em posse de estado de filiação, quando o genitor biológico não 

cumpriu com suas responsabilidades patrimoniais. Importa ressaltar que nos casos 

de parentalidade socioafetiva decorrente de adoção e reprodução assistida 

heteróloga esse conflito não existe, vez que na primeira o vínculo biológico deixa de 

existir e na segunda essa relação nunca existiu, sendo absoluta a presunção da 

paternidade. 

Por ter caráter inviolável, o estado de filiação entre filho e pai socioafetivo não 

poderá ser desfeito a fim de possibilitar a sucessão hereditária entre o filho e pai 

biológico. Todavia, não se pode fechar os olhos para aquele que não adimpliu com 

seus deveres decorrentes da paternidade - isso apenas no caso de posse de estado 

de filiação, como já comentado. A solução nesse caso, segundo Paulo Lôbo, seria a 

de resolver a pretensão patrimonial no âmbito do Direito das Obrigações, diante da 

inexistência de direito de família ou de sucessões em relação ao pai biológico. Gera-

se um crédito em razão do dano causado pelo descumprimento dos deveres gerais 

de paternidade, tais como educação, assistência moral, sustento, convivência 

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

Constituição, por parte do genitor biológico falecido, sendo a reparação fixada pelo 

juiz em valor equivalente ao de uma quota hereditária, se herdeiro fosse. Da mesma 

forma, em relação ao genitor biológico vivo também é possível o ajuizamento de 

ação de responsabilidade civil por dano, harmonizando o princípio da 

                                                 
76 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
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imodificabilidade do estado de filiação com o dever genérico de responsabilidade por 

dano.77 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

2225968-92.2015.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Garbi, 

decidiu pela prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, 

afirmando que “não há como desconstituir o vínculo paterno [anterior], pois ainda 

que posteriormente a criança tenha passado a residir com seu pai biológico, é certo 

que o agravado conferiu ao menor durante todo esse período tratamento de filho”, 

aduzindo ser a paternidade não apenas constituída pelo vínculo sanguíneo, de modo 

que a condição de pai (ou mãe) não decorre apenas da geração biológica, mas dos 

laços afetivos.78 

Vem sendo acolhida pela doutrina e jurisprudência, a propósito, a 

possibilidade do reconhecimento de dupla paternidade, dupla maternidade ou 

multiparentalidade, havendo decisões que admitem a coexistência do vínculo 

biológico e socioafetivo. Em outro caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo, no Recurso de Apelação nº 0006422-26.2011.8.26.028679, de relatoria do 

Desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, decidiu-se por manter dois vínculos 

                                                 
77 LÔBO, Paulo. A paternidade socioafetiva e a verdade real. Revista CEJ, Brasília, n. 34, p. 15-21, 
jul./set. 2006. p. 16. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/revista/numero34/artigo03.pdf>. Acesso 
em: 16 abr. 2017. 
78 Agravo de Instrumento nº 2225968-92.2015.8.26.0000 – TJSP – GUARDA DE MENOR. DECISÃO 
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AGRAVANTE, PAI BIOLÓGICO DA CRIANÇA. FALECIMENTO DA GENITORA DO MENOR. 
PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. A paternidade socioafetiva estabelecida 
entre o agravado e o menor restou comprovada nos autos. O agravado reconheceu tacitamente o 
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como desconstituir o vínculo paterno, pois ainda que posteriormente a criança tenha passado a residir 
com seu pai biológico devido ao falecimento de sua genitora, é certo que o agravado conferiu ao 
menor durante todo esse período tratamento de filho. É certo que o pai biológico, ao que tudo indica, 
manteve bom convívio com o menor, lhe dispensando carinho, atenção e cuidado. Contudo não há 
como afastar o laço afetivo mantido entre o menor e o agravado. Durante quase quatro anos o 
agravado, cônjuge da genitora da criança, dispensou ao menor, diariamente, os cuidados decorrentes 
do poder familiar. Nesse período foi estabelecida a rotina da criança, a qual, a cada quinze dias, 
deixava a residência na cidade de São Pedro para conviver com seu pai biológico e retornava ao 
convívio com o agravado, sua genitora e sua irmã materna. Paternidade socioafetiva que deve ser 
levada em consideração na atribuição da guarda do menor. Recurso não provido. Tutela antecipada 
revogada. 
79 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 0006422-
26.2011.8.26.0286. 1ª Câmara de direito privado. Relator: Desembargador Alcides Leopoldo e Silva 
Júnior. Publicado no DJ em 22/08/2012. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br >. Acesso em: 17 abr. 
2017. 
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maternos em relação a um mesmo filho, em relação à mãe biológica falecida e à 

madrasta, que cuidou como mãe durante longos anos o filho de seu companheiro. 

Na ocasião, se reconheceu a “filiação socioafetiva, que tem amparo no art. 1.593 do 

Código Civil e decorre da posse do estado de filho, fruto de longa e estável 

convivência, aliada ao afeto e consideração mútuos, e sua manifestação pública, de 

forma a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes.” 

Caso famoso é o chamado Caso H. Stern, no qual dois homens, após 

descobrirem que a mãe havia omitido que eles eram filhos biológicos do fundador da 

joalheria H. Stern, detentor de grande fortuna e falecido em 2007, ingressaram com 

ação de investigação de paternidade, objetivando o reconhecimento da paternidade 

biológica e consequente direito à herança. A alegação principal dos advogados da 

família Stern é a de que a paternidade socioafetiva se sobrepõe à biológica, de 

modo que isso invalidaria o direito dos autores à partilha dos bens de Hans Stern, 

genitor destes e fundador da empresa. Por outro lado, a defesa dos autores aduz 

que estes possuem direito à herança, eis que só agora tiveram o conhecimento de 

sua verdade genética, após longos anos tendo seu direito vedado. 

A partir de situações como essas se depreende que a decisão do magistrado 

deve se dar pela análise do caso concreto, haja vista que o que se pretende evitar é 

a admissão da parentalidade biológica unicamente com fins patrimoniais, mas sem 

deixar de amparar aqueles que tiveram tolhido o seu direito de parentalidade 

genética. 

Recentemente, em setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário nº 898060, com Repercussão Geral, que discutia se a 

paternidade socioafetiva prevalecia sobre a biológica. O relator, Ministro Luiz Fux, 

votou no sentido de não haver impedimento do reconhecimento simultâneo da 

paternidade socioafetiva e biológica, desde que este seja o interesse do filho. 

O Recurso Extraordinário foi interposto pelo pai biológico em face de decisão 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual determinou alguns deveres 

decorrentes do reconhecimento da paternidade biológica, como o pagamento de 

alimentos. O recorrente aduziu que a filha já possuía pai socioafetivo, o qual 

inclusive a havia registrado, motivo pelo qual as obrigações jurídicas deviam ser 

cumpridas apenas por este último. 
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Foi negado provimento ao recurso, havendo sido mantido o acórdão proferido 

pelo TJ/SC, de modo que foi reconhecida a paternidade biológica e seus direitos e 

deveres dela advindos, sem prejuízo da paternidade socioafetiva já consolidada. 

As divergências se deram por conta dos ministros Edson Fachin e Teori 

Zavascki. O primeiro sustentou a diferença entre genitor e pai, aduzindo que o 

vínculo socioafetivo é o que se impõe juridicamente, dando como exemplos, 

inclusive, a inseminação artificial heteróloga e a adoção, hipóteses em que não 

prevalece o vínculo biológico. Por outro lado, o ministro Teori Zavascki sustentou 

que, no caso, havia uma paternidade socioafetiva persistente que deveria ser 

preservada, e que a paternidade biológica não gera obrigatoriamente uma 

paternidade jurídica com as consequências decorrentes. 

Já o entendimento do Relator, ministro Luiz Fux, foi acompanhado pelos 

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

Aurélio, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Destaca-se o trecho em que aduz que o 

direito deve servir à pessoa, descabendo decidir entre uma ou outra paternidade 

quando o melhor interesse do filho é pelo reconhecimento de ambos: 

Não cabe a lei agir como o Rei Salomão – na conhecida história em que 
propôs dividir a criança ao meio pela impossibilidade de reconhecer a 
parentalidade entre ela e duas pessoas ao mesmo tempo. Da mesma 
forma, em tempos atuais, descabe pretender decidir entre a filiação 
afetiva e a biológica, quando o melhor interesse do descendente é o 
reconhecimento, por exemplo, jurídico de ambos os vínculos. Do 
contrário, estar-se-ia transformando o ser humano em mero instrumento 
dos esquemas condenados pelos legisladores. É o direito que deve servir 
a pessoa, e não a pessoa que deve servir o direito.80 

 
A ministra Carmem Lúcia aduziu que “amor não se impõe, mas cuidado sim, 

e esse cuidado me parece ser do quadro de direitos que são assegurados, 

especialmente no caso de paternidade e maternidade responsável.”81 Já o ministro 

Dias Toffoli sustentou a obrigação daquele que gera o filho, ainda que este seja 

criado por outra pessoa. 

Como se vê, sendo impossível a desconstituição posterior de uma 

parentalidade socioafetiva já consolidada, cada vez mais doutrina e jurisprudência 

convergem para a possibilidade do estabelecimento da multiparentalidade, a qual, 

                                                 
80 STF reconhece dupla paternidade. Disponível em https://www. 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI246020,61044-STF+reconhece+dupla+paternidade. 
Acesso em 27 abr. 2017. 
81  PATERNIDADE socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico, decide STF. 
Disponível em <https://www.stf.jus.br> Acesso em 27 abr. 2017. 
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em muitos casos, é a solução que mais se coaduna com o melhor interesse do 

descendente e a proteção à dignidade humana. 

Na hipótese de ser estabelecido vínculo socioafetivo e biológico com 

pessoas distintas, não só é um direito da criança ver ambos reconhecidos, mas 

também um dever, uma obrigação constitucional, vez que garante direitos 

fundamentais de todos os envolvidos, notadamente o direito à afetividade e 

dignidade.82 

Sendo assim, o reconhecimento da multiparentalidade tem se apresentado 

como a solução mais próxima à preservação da dignidade da pessoa humana e dos 

laços de afetividade, impedindo que uma parentalidade se sobreponha à outra, 

dando efetividade, ainda, ao princípio do melhor interesse do descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 405. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e com as mudanças pelas 

quais passou a sociedade, notadamente com a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e a migração do campo para as cidades, em espaços menores, a família 

deixou de lado seu caráter patriarcal e patrimonial, e a formação que antes era 

extensiva se tornou nuclear, aproximando os membros da família e aumentando o 

vínculo afetivo entre estes. A socioafetividade passou a ser o elemento 

caracterizador da família e da relação de parentalidade. 

O conceito de entidade familiar foi alargado, sendo aí inseridas a união 

estável e as famílias monoparentais pela Constituição Federal de 1988, e muito 

embora não sejam mencionadas as famílias homoafetivas, estas têm sido 

amplamente reconhecidas pela jurisprudência. Tais inovações são reflexo do valor 

jurídico que vem sendo atribuído ao afeto. 

A parentalidade decorre do amor, e não apenas da genética. Por isso diz-se 

ser a parentalidade socioafetiva gênero do qual são espécies a parentalidade 

biológica e a não biológica. A distinção entre genitor e pai/mãe é necessária numa 

nova sociedade em que entidades familiares se formam todos os dias em torno do 

afeto, não necessariamente com a existência de vínculos sanguíneos. 

Por outro lado, a descoberta da verdade biológica é direito do indivíduo, muito 

embora não tenha o condão de desconstruir a relação consolidada por laços 

afetivos, mesmo porque o direito ao conhecimento da origem genética é direito de 

personalidade, não significando direito à filiação. 

A paternidade socioafetiva é irretratável, principalmente quando a relação de 

filiação já está assentada, não podendo ser desconstituída posteriormente. É um 

reflexo exteriorizado da convivência familiar contínua e notória construída em torno 

do princípio da afetividade. 

As decisões relativas às relações de família devem ser tomadas prestigiando 

o melhor interesse dos filhos, vez que estes ocupam o núcleo central e mais 

importante da família, diferentemente do contexto da família patriarcal e patrimonial, 

quando tinham papel secundário em relação a seus pais.  

Diante dessa nova perspectiva de família, parentalidade e filiação, impõe-se 

aos juristas que abandonem as concepções baseadas na primazia de uma 

parentalidade sobre a outra. Havendo coexistência do vínculo biológico com o 
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vínculo socioafetivo em pessoas distintas, a solução a ser encontrada deve ser 

aquela que mais reflete o melhor interesse da criança e do adolescente, a qual, na 

maioria de vezes, é a do reconhecimento da multiparentalidade, gerando todos os 

seus efeitos decorrentes, garantindo o direito à afetividade e à dignidade da pessoa 

humana. 
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