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Saboroso é o amor, fruta boa
Coração é o quintal da pessoa

É gostoso o nosso amor
Renovado é o nosso amor

Saboroso é o amor madurado de carinho
É pequeno o nosso amor tão diário
É imenso o nosso amor não eterno

É brinquedo o nosso amor, é mistério
Coisa séria mais feliz dessa vida.

Milton Nascimento e Fernando Brant
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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem por escopo analisar a obrigação
alimentar  como  efeito  jurídico  decorrente  do  reconhecimento  da  filiação
socioafetiva, calcada na configuração da posse do estado de filho e no vínculo
afetivo. Primeiramente, será analisada a evolução legislativa do Direito de Família,
ocorrida  ao  longo  do  século  XX  até  o  grande  marco,  que  foi  o  advento  da
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  acompanhada,
posteriormente, da promulgação do Código Civil de 2002, que visava à adequação
da legislação infraconstitucional  aos novos preceitos. Posteriormente, o enfoque
será  o  conceito  de  filiação  socioafetiva,  seus  requisitos,  espécies  e  a
impossibilidade de posterior  revogação.  Será  visto,  ainda,  que os  conceitos  de
genitor e de pai não se confundem, sendo apenas este último o responsável pelos
efeitos decorrentes do reconhecimento da filiação, como a obrigação alimentar. Por
fim, será feita breve análise acerca da obrigação alimentar, a fim de demonstrar a
sua  exigibilidade  em  sede  de  filiação  socioafetiva,  como  ocorre  na  filiação
biológica.  Para  tanto,  foram  colacionados  julgados  oriundos  de  alguns  dos
Tribunais do Brasil  que demonstram a aplicação de tal  entendimento acerca da
questão alimentar decorrente da paternidade socioafetiva.

PALAVRAS-CHAVE:  Filiação  socioafetiva;  afeto;  origem;  genética;  biológica;
paternidade; alimentos; efeito jurídico. 
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INTRODUÇÃO

O  presente  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  tem  como  objetivo  o

estudo  acerca  da  exigibilidade  de  prestação  alimentar  quando  reconhecida  a

filiação socioafetiva, calcada na caracterização da posse do estado de filho e no

aspecto  afetivo.  Para  tanto,  ao  longo  do  Trabalho,  serão  analisados  a  origem,

conceito, requisitos e modalidades de tal inovador instituto do Direito de Família,

com enfoque na consolidação do afeto como o fator primordial para formação da

família.

Através da leitura do primeiro capítulo, será possível vislumbrar a lenta

evolução legislativa ocorrida no âmbito do Direito de Família, especificamente, nos

conceitos de núcleo familiar e filiação, ao longo do século XX até a promulgação da

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988;  a  qual  inovou  ao

determinar novos direitos mais consentâneos à realidade social brasileira.

 Dessa forma, será abordada a concepção da família sob a égide do

Código Civil de 1916, que instituiu um modelo familiar matrimonializado, católico,

conservador e patriarcal, no qual a mulher e os filhos assumiam posição inferior em

relação ao marido. Ademais, também será demonstrado que referido diploma civil

apresentou grande influência na discriminação entre os filhos naturais, legítimos e

ilegítimos.

Após, será analisada a longa trajetória legislativa do Direito de Família

até  o  grande  marco,  qual  seja,  a  promulgação  da  Constituição  de  1988;  que

desatrelou a concepção do que é família à figura do casamento, elevando, por

conseguinte, o afeto a fator primordial no reconhecimento de núcleo familiar.

Posteriormente ao estudo dos princípios constitucionais no âmbito do

direito familiar, o segundo capítulo tratará do advento do Código Civil de 2002, que

teve por objetivo promover a adequação da legislação infraconstitucional aos novos

preceitos da Carta Magna.

Ainda, quanto ao Código Civil de 2002, será abordado o conteúdo do

art.  1.593,  que,  apesar  de não se referir  expressamente à filiação socioafetiva,

proporcionou inovadora interpretação realizada pela doutrina e jurisprudência, a fim

de colocar em prática o reconhecimento dessa modalidade de filiação desvinculada

do caráter biológico.
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Na sequência, serão estudados os requisitos para o reconhecimento da

filiação socioafetiva ou da posse do estado de filho, quais sejam, o nome, trato e

fama.  As modalidades de filiação socioafetiva  também serão abordadas,  sendo

explanado o conceito de cada uma delas, que são: adoção civil, adoção à brasileira

e adoção de fato.

Por  fim,  o  terceiro  capítulo  apresentará  a  conclusão  específica  ao

problema do projeto que deu origem a esta monografia,  analisando, portanto, a

possibilidade  de  o  reconhecimento  da  filiação  socioafetiva  ensejar  a  obrigação

alimentar.

Dentro  deste  capítulo,  será  feita,  primeiramente,  uma  análise  da

obrigação  alimentar  de  forma  geral,  abordando  a  sua  natureza  jurídica,  como

também  seus  aspectos  personalíssimo,  irrenunciável,  imprescritível,  incessível,

impenhorável, dentre outros.

Após  tal  estudo,  será  vislumbrada  a  possibilidade  da  obrigação

alimentar ser exigida em sede de reconhecimento de filiação socioafetiva, tendo em

vista que essa modalidade de filiação apresenta os mesmos efeitos que qualquer

outra espécie de vínculo paterno-filial. Para tanto, será apresentada jurisprudência

que aplica mencionado entendimento.

Vale ressaltar, que a socioafetividade no âmbito familiar e os efeitos

decorrentes do seu reconhecimento vêm se mostrando como um dos mais atuais e

polêmicos  temas  do  Direito  de  Família;  porém,  apesar  de  tal  característica,

apresenta crescente aplicação pelos Tribunais do País, conforme se pode inferir

através da jurisprudência explanada ao longo desta monografia.
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1 FAMÍLIA E FILIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

A sociedade apresenta-se em constante transformação. O direito, por

sua vez, sendo uma criação social, reflete tais modificações a fim de se adequar

aos  novos  valores  e  suprir  os  anseios  antes  não  existentes  dessa  mesma

sociedade. Assim, em razão dessa conexão entre direito e realidade, afirma Ana

Paula de Barcellos (2002, p. 27):

É ela  que  o  direito  pretende transformar  e  é  dela  que  ele  extrai  as  novas
necessidades e demandas a serem reguladas; é a realidade que confronta o
intérprete com os problemas mais intrincados e o impulsiona ao trabalho; é da
realidade que o direito não pode se afastar além de um determinado limite, sob
pena  de  perder  o  contato  e  caminhar  sozinho  e  sem sentido,  incapaz  de
aproximá-la de si.

Tal  característica  do  direito  pode  ser  vislumbrada  nas  diversas

mudanças sofridas pelo direito  de família,  principalmente  no que se refere  aos

conceitos de núcleo familiar e filiação, sendo possível traçar profundas distinções

entre a família na vigência do Código Civil de 1916 e a atual, baseada no aspecto

afetivo.

Nesse contexto:

As  alterações  introduzidas  visam  preservar  a  coesão  familiar  e  os  valores
culturais, conferindo-se à família moderna um tratamento mais consentâneo à
realidade social, atendendo-se às necessidades da prole e de afeição entre os
cônjuges  ou  companheiros  e  aos  elevados  interesses  da  sociedade.
(GONÇALVES, 2011, p. 21-22)

A família brasileira, originariamente patriarcal e fundada no casamento,

foi  se  transformando  gradativamente,  acompanhada  de  lentas  mudanças

legislativas. Porém, com o advento da Constituição Federal de 1988, inaugurou-se

uma nova era do direito de família, - a qual elevou o afeto a fator primordial no

reconhecimento de núcleo familiar e instaurou a igualdade entre os filhos -, pondo

fim a severas discriminações.

Dessarte, objetivando entender a conjuntura atual do direito de família

calcada no valor jurídico do afeto, é mister retroceder à família do início do século

XX e suas posteriores mudanças, que culminaram na promulgação da Constituição

Cidadã.
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1.1 CONCEITO DE FAMÍLIA E FILIAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916

No início do século XX, o modelo familiar consagrado pelo Código Civil

de 1916 apresentava-se influenciado pela Igreja Católica e, por conseguinte, de

forma matrimonializada, patriarcal e hierarquizada, na qual a mulher e os filhos

assumiam posição inferior em relação ao homem, devendo-lhe obediência.  

Nesse sentido:

Só era reconhecida a família constituída pelo casamento. O homem exercia a
chefia  da sociedade conjugal,  sendo merecedor  de  respeito,  devendo-lhe  a
mulher  e  os  filhos  obediência.  A  finalidade  essencial  da  família  era  a
conservação do patrimônio,  precisando gerar  filhos como força de trabalho.
Como  era  fundamental  a  capacidade  procriativa,  claro  que  as  famílias
necessitavam ser constituídas por um par heterossexual e fértil. (DIAS, 2011, p.
45)
Naquela época, a sociedade era eminentemente rural e patriarcal, guardando
traços profundos da família da Antiguidade. A mulher dedicava-se aos afazeres
domésticos e a lei não lhe conferia os mesmos direitos do homem. O marido
era  considerado  o  chefe,  o  administrador  e  o  representante  da  sociedade
conjugal.  Nosso  Código  Civil  de  1916  foi  fruto  dessa  época.  Os  filhos
submetiam-se à autoridade paterna, como futuros continuadores da família, em
uma situação muito próxima da família romana. (VENOSA, 2008, p. 14-15)

Referido paradigma familiar, fundado no matrimônio e retrato das elites

européias, não representava a realidade do Brasil à época; porquanto, em um país

com tamanha diversidade cultural e miscigenação, havia inúmeros casos de uniões

livres e filhos gerados destas. 

Neste diapasão, Leite (1991, p. 343) aduz que “o código civil de 1916

reproduziu  antes  as  intenções  de  uma elite  minoritária  e  refratária,  do  que  as

aspirações do povo brasileiro”.

Ao recordar obra de Gilberto Freyre, Venosa (2008, p. 6) constata que

“o  Código  Civil  brasileiro  de  1916  foi  dirigido  para  a  minoria  da  Casa-Grande,

esquecendo da Senzala”.

Afirma, ainda, Venosa (2008, p. 6 e 212):

Esse  Código,  entrando  em vigor  no  século  XX,  mas  com  todas  as  idéias
ancoradas  no  século  anterior,  em  momento  algum  preocupou-se  com  os
direitos da filiação havida fora do casamento e com as uniões sem matrimônio,
em um Brasil cuja maioria da população encontrava-se nessa situação. Era um
Código tecnicamente muito bem feito, mas que nascera socialmente defasado.
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Elaborado  em  época  histórica  de  valores  essencialmente  patriarcais  e
individualistas, o legislador do início do século passado marginalizou a família
não provinda do casamento e simplesmente ignorou direitos dos filhos que
proviessem de relações não matrimoniais, fechando os olhos a uma situação
social  que  sempre  existiu,  especialmente  em  nosso  país  de  miscigenação
natural e incentivada.

Dessarte,  em decorrência de uma realidade em que predominava o

colonialismo, escravagismo, racismo e o sexismo, o Código de 1916 acabou por

ser a bíblia da discriminação social, de gênero e dos povos indígenas no âmbito do

Direito  brasileiro.  Mulheres,  crianças  e  descasados,  maiorias  e  minorias  em

situação de desvantagem não tiveram do referido código o necessário amparo que

lhes assegurasse a devida proteção legal (KATO, 2009, p. 512).

“O  Estado,  não  sem  muita  resistência,  absorve  da  Igreja  a

regulamentação da família e do casamento, no momento em que esta não mais

interfere na direção daquele” (VENOSA, 2008, p. 15). Dessa maneira, o legislador

do antigo Código Civil não se afastou dos cânones católicos, determinando no art.

226 que: “Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes

dele nascidos ou concebidos.” 

O  interesse  estatal  na  manutenção  do  casamento  levou,  em  um  primeiro
momento,  à  consagração  de  sua  indissolubilidade  e  à  obrigatória
identificação da família pelo  nome do varão. Ao casar, a mulher tornava-se
relativamente  incapaz,  não  podia  trabalhar  nem  administrar  seus  bens.  O
regime  da  comunhão  universal  de  bens,  como  modelo  oficial,  mostra  o
significado  que  tinha  o  casamento.  Duas  pessoas  fundiam-se  numa  só,
formando  uma  unidade  patrimonial,  sendo  o  homem  o  único  elemento
identificador do núcleo familiar. O casamento não podia ser desconstituído, só
anulado por erro essencial quanto à identidade ou à personalidade do cônjuge.
Era  possível  ao  marido  pedir  a  anulação  do  casamento  alegando  o
desvirginamento da mulher. Fora disso, só cabia o rompimento do casamento
pelo  desquite, que, no entanto, não dissolvia o vínculo matrimonial, restando
os cônjuges numa situação sui generis. Não eram mais casados, cessavam os
deveres  matrimoniais,  mas  o  casamento  permanecia  hígido  (destaque  no
original). (DIAS, 2011, p. 45)

Assim,  “todo o sistema originário  do Código Civil  tem como base a

família como grupo social de sangue com origem no casamento” (BOEIRA, 1999,

p. 21).

Referente ao Código Civil de 1916, Maria Berenice Dias (2011, p. 30)

afirma:

regulava a família do início do século passado, constituída unicamente pelo
matrimônio, em sua versão original, trazia uma estreita e discriminatória visão
da  família,  limitando-a  ao  grupo  originário  do  casamento.  Impedia  sua
dissolução,  fazia  distinções  entre  seus  membros  e  trazia  qualificações
discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e aos filhos havidos dessas
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relações. As referências feitas aos  vínculos extramatrimoniais e aos  filhos
ilegítimos eram  punitivas  e  serviam  exclusivamente  para  excluir  direitos
(destaque no original). 

Nesse  contexto,  surgiram  as  classificações  de  família  e  filiação

legítimas, legitimadas ou ilegítimas, como ensina da Costa (1989, p. 264-265):

Deve observar que a filiação biológica distingue-se em legítima, legitimada e
ilegítima. Legítimos consideram-se os filhos gerados na vigência do casamento
civil  de seus pais. Legitimados, os gerados antes desse casamento, que os
legitima. Ilegítimos, os nascidos fora do casamento civil de seus pais, os quais,
por sua vez, se distinguem em naturais stricto sensu e espúrios. Naturais são
os filhos cujos pais não se achavam impedidos de se casar um com o outro
quando foram concebidos.  Os espúrios,  pelo  contrário,  nasceram ou  foram
gerados quando seus pais eram impedidos de se casar entre si, em virtude de
ser um deles ou ambos já casados com outra pessoa (adulterinos), ou porque
eram parentes em linha reta ou em grau proibido (incestuosos).

Neste diapasão, conclui-se que a fonte de legitimidade dos filhos era o

casamento. O matrimônio mostrava-se de tamanha relevância que no art. 337 do

Código Civil de 1916, mesmo que o casamento fosse nulo ou anulado, os filhos

concebidos  dessa  relação  eram  considerados  legítimos1.  Ademais,  os  filhos

ilegítimos naturais tinham a possibilidade de serem legitimados com o posterior

casamento  de  seus  progenitores2,  porquanto  “desaparecia  de  pleno  direito  a

ilegitimidade da prole pelo advento do matrimônio” (RIZZARDO, 2011, p. 364).

Afirma Rizzardo (2011, p. 364):

Era a valorização extrema do casamento, atingindo os meios previstos para
forçar a legalização das uniões livres os próprios filhos. Preponderava o rigor
do moralismo aparente, com a exagerada valorização que se dava à forma. Em
todas as concepções prevalecia o casamento, mesmo que meramente externo,
e  trazendo  efeitos  inclusive  se  putativo,  pois,  na  hipótese,  desaparecia  a
ilegitimidade quanto aos filhos.

No  tocante  à  legitimação  dos  filhos  espúrios  (adulterinos  ou

incestuosos), Orlando Gomes (1994, p. 324) aponta o casamento putativo3 como o

1  Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na constância do casamento, ainda que anulado (art.
217),  ou  mesmo nulo,  se  se  contraiu  de  boa  fé  (art.  221).  (Redação dada pelo  Decreto  do  Poder
Legislativo nº 3.725, de 15 de janeiro de 1919).

2  Art. 353. A legitimação resulta do casamento dos pais, estando concebido, ou depois de havido o filho
(art. 229).

3  Consoante afirma Rizzardo (2004, p. 151), o casamento putativo é aquele em “[...] que as partes e
terceiros julgam, presumem ou reputam celebrado de acordo com a lei, mas não o foi”. Ainda aduz o
mesmo autor que, neste caso, “Resguardam-se certos efeitos advindos do casamento, especialmente
aqueles relativos à prole formada e, em algumas situações, aos próprios cônjuges se contraído de boa-
fé” (RIZZARDO, 2004, p. 151)
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único  meio  existente  à  época  para  efetivar  a  legitimação,  conferindo  ao  filho

adulterino ou incestuoso o estado de legítimo. 

Os filhos adotivos também não eram considerados legítimos, ainda que

o processo de adoção fosse realizado por adotantes casados; entendia-se como

equiparação à filiação legítima, reservada de alguns direitos, assim os adotados

não concorriam com filhos legítimos na sucessão hereditária4 (DAROS, 2006, p.

18).  Ademais,  segundo  Renata  Raupp  Gomes  (1996,  p.  56),  a  adoção  era

entendida como um mero negócio jurídico, sujeito, inclusive, à revogação5.

Dessarte, nesse contexto de grande relevância e privilégio atribuído ao

filho biológico oriundo de matrimônio, tem-se a figura da presunção  pater is est

quem nupitae demonstrant, a qual determina que o pai do filho da mulher casada é

o marido. 

O sistema do Código, ainda que quisesse buscar através da regra pater is est a
coincidência  entre  a  paternidade  biológica  e  a  paternidade  jurídica,  na
ocorrência  de  dúvida  entre  a  verdade  da  filiação  e  a  suposta  paz  familiar,
sacrifica a primeira em favor da segunda. Dá, assim, preferência a um critério
‘nupcialista de paternidade’ (segundo o qual é reconhecido como pai aquele
que  contraiu  núpcias  com  a  mãe)  e  não  a  um  critério  ‘biologista  da
paternidade’,  que  atende  à  verdadeira  filiação  do  ponto  de  vista  biológico.
(FACHIN, 1992, p. 33)
De outro lado, o fato de nascer o filho enquanto perdura o casamento, ou até
certo tempo após sua desconstituição, faz presumir que o pai é aquele que
convive com a mãe, porquanto dúvidas inexistem no pertinente à maternidade
– mater semper certa. Já torna-se elemento definido da paternidade o fato do
matrimônio: pater is est quem nupciae demonstrant. (RIZZARDO, 2011, p. 342)

“Dada a relevância da filiação legítima, adotou-se uma fórmula para

determinar,  juridicamente,  a  identidade  do  pai  já  no  momento  do  nascimento:

através da presunção pater is est” (DAROS, 2006, p. 18). O Código Civil de 1916

consagrou tal presunção ao estipular, em seu art. 3386, que era considerado filho

legítimo aquele nascido até 180 (cento e oitenta) dias depois da celebração do

casamento, como também aquele concebido dentro de 300 (trezentos) dias após a

dissolução da sociedade conjugal. 

4  Art. 377. Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção
não envolve a sucessão hereditária. (Redação dada pela Lei nº 3.133, de 08.05.1957).

5  Art. 374. Também dissolve o vínculo da adoção: I- quando as duas partes convierem [...].

6 Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do casamento: I – os filhos nascidos 180 (cento e
oitenta) dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal (art.  339); II  – os nascidos
dentro nos 300 (trezentos) dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite,
ou anulação.
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Em  decorrência  da  proteção  da  instituição  do  casamento,  a

possibilidade de contrariar a referida presunção de paternidade era mínima, visto

que somente o marido7 possuía legitimidade para fazê-lo, nos prazos decadenciais

previstos  no  código  civil  e  externando  os  motivos  que  o  levaram  a  contestar

(FACHIN, 1992, p. 49-52).

Ademais,  vale  ressaltar  que  nem  mesmo  a  prova  de  adultério  da

mulher8,  ou  sua  confissão9 se  mostravam suficientes  para  negar  a  paternidade

fundada  na  presunção  pater  is  est;  o  que  demonstra  a  enorme  importância  e

robustez dessa última no âmbito do ordenamento jurídico à época.

Como ensina Rizzardo (2011, p. 356), “no afã de assegurar fortemente

a  paternidade,  vinham  instituídas,  no  regime  antigo,  drásticas  restrições  à

possibilidade de sua contestação, sistema que encontrou eco no Código Civil em

vigor, embora em menor grau”.

Concernente à filiação ilegítima natural, aquela em que os progenitores

não  apresentam  impedimento  matrimonial  entre  si,  o  vínculo  jurídico  da

paternidade  não  se  estabelecia  automaticamente,  necessitando  para  tal  de

reconhecimento da filiação, voluntário ou judicial10. No tocante aos filhos espúrios, o

Código Civil de 1916 vedou expressamente o reconhecimento, consoante seu art.

358: “Os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos.”

Ensina Veloso (1997, p. 14) que:

na filiação  natural  (a  que  não  resulta  do  casamento  dos  genitores)  há  um
vínculo biológico ligando o filho a seu pai, porque, certamente, todo filho tem
um pai. Mas o vínculo jurídico não se estabelece, automaticamente. Só pelo
fato do nascimento, neste caso, a paternidade não estará determinada, sendo
necessário outro ato, o reconhecimento da filiação.

Ademais,  em  virtude  da  evidente  discriminação  à  filiação  espúria,

somente os filhos naturais, - a fim de obter o reconhecimento judicial de sua filiação

-, poderiam propor ação de investigação de paternidade, de acordo com o art. 363 11

do antigo Código. 

7  Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito de contestar a legitimidade dos filhos nascidos de
sua mulher (art. 178, § 3º). 

8 Art. 343. Não basta o adultério da mulher, com quem o marido vivia sob o mesmo teto, para elidir a
presunção legal de legitimidade da prole.

9  Art. 346. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade.

10  Art. 355. O filho ilegítimo pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente.
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Nesse  contexto,  Fachin  (2003b,  p.  52)  aduz  que  “esse  regime  de

exclusão se funda num assento tripartite que une sexo, sangue e família, e propicia

que as formulações jurídicas privadas modelem as relações de direitos sob um

padrão social de interesses dominantes”.

O  Código  Civil  de  1916,  portanto,  consagrou  um  modelo  familiar

extremamente conservador, influenciado de forma profunda pela Igreja Católica, o

que ensejou na elevação da figura do matrimônio como base do Direito de Família

e, por conseguinte, na discriminação entre os filhos. 

Tal  importância  dada  à  existência  de  vínculo  conjugal  nas  relações

amorosas fez com que se esquecesse do fator primordial que une um homem, uma

mulher e seus filhos: o afeto. Este não significava absolutamente nada no âmbito

jurídico da época, sendo apenas presumida a sua existência dentro dos núcleos

familiares.

Dessa  forma,  em  face  da  evidente  discrepância  entre  realidade  e

Direito, o Legislativo viu-se obrigado a promover modificações, as quais se deram

de forma gradativa ao longo do século XX. 

 

1.2 TRAJETÓRIA DO DIREITO DE FAMÍLIA NO DECORRER DO SÉCULO XX

Objetivando suprir as demandas sociais oriundas da real conjuntura da

sociedade brasileira, a qual era ignorada pelo Código Civil de 1916, o legislador

passou a promover alterações legislativas de forma lenta e gradual no âmbito do

Direito de Família.

Nesse contexto,  pode-se  afirmar  que a  primeira  mudança  relevante

deu-se com a decretação da Constituição da República de 1937, que, no seu art.

126, estabeleceu a equiparação entre os filhos legítimos e os naturais: “Aos filhos

naturais,  facilitando-lhes  o  reconhecimento,  a  lei  assegurará  igualdade  com os

legítimos,  extensivos  àqueles  os  direitos  e  deveres  que  em  relação  a  estes

incumbem aos pais.”  Dessa forma,  revogou-se o art.  1.605 do Código Civil  de

11  Art. 363. Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, I a VI, tem ação contra os pais,
ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação: I – se ao tempo da concepção a mãe
estava concubinada com o pretendido pai; II – se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto
da mãe pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela; III – se existir escrito daquele a quem se
atribui a paternidade, reconhecendo-a expressamente.
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1916, o qual limitava os direitos sucessórios de filhos naturais que concorressem

com legítimos ou legitimados.

No âmbito da legislação inferior, o Decreto-Lei nº 3.200 de 1941 inovou

ao  vedar,  em seu  art.  1412,  constatação  referente  à  ilegitimidade  da  prole  nas

certidões de registro civil, salvo em casos de requerimento da parte interessada ou

em decorrência  de  decisão  judicial.  Tal  fato  teve  o  condão  de  promover  certa

proteção aos filhos havidos fora do casamento e, consequentemente, amenizar o

preconceito existente na sociedade da época.

O  Decreto-Lei  nº  4.737  de  1942,  por  sua  vez,  possibilitou  o

reconhecimento  do  filho  adulterino,  bem  como  sua  capacidade  de  demandar,

consoante afirmava o art. 1º, que derrogou os artigos 358 e 363 do Código Civil de

1916.  Referido  dispositivo  dispunha  que:  “O  filho  havido  pelo  cônjuge  fora  do

matrimônio pode, depois do desquite, ser reconhecido ou demandar que se declare

sua filiação”. Assim, nota-se que o referido reconhecimento estava condicionado ao

desquite do progenitor.

Impõe destacar,  na lenta  evolução legislativa  do direito  de filiação, operada
desde  então,  a  edição  do  Decreto-  lei  4.737/1942,  o  qual  permitiu  o
reconhecimento de filhos adulterinos, após o desquite; porém, sob o argumento
de que não apenas através do desquite se dá o término da sociedade conjugal,
houve quem defendesse a extensão da possibilidade desse reconhecimento a
hipóteses de morte de um dos cônjuges ou mesmo de anulação do casamento,
casos  em que igualmente  se encerraria  a  sociedade conjugal.  (BOSCARO,
2002, p. 66)

Contudo,  somente  ocorreu  maior  abertura,  no  tocante  ao

reconhecimento do filho adulterino, a partir da Lei nº 883 de 1949; que revogou o

Decreto-lei de 1942, ao permitir que o cônjuge, sem distinção de sexo e dissolvida

a  sociedade  conjugal  de  qualquer  forma  (desquite,  morte  ou  anulação),

reconhecesse filho extramatrimonial. Consoante Rizzardo (2011, p. 339), referida

lei assegurou também, em seu art 1º13, o reconhecimento promovido por iniciativa

do filho, mediante propositura de ação declaratória própria.

Ainda,  a  Lei  nº  883  atribuiu,  de  forma  tímida  e  imprecisa,  direitos

sucessórios ao filho ilegítimo, concedendo-lhe status de herdeiro, conforme o art.

2º: “O filho reconhecido na forma desta Lei, para efeitos econômicos, terá o direito,

12  Art. 14. Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou não, a
filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial.

13  Art. 1º. Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimento do
filho havido fora do matrimônio e, ao filho, a ação que lhe declare a filiação.
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a título de amparo social, à metade da herança que vier a receber o filho legítimo

ou legitimado”.

Maria  Berenice  Dias,  acerca  sobre  referidas  alterações  legislativas,

afirma (2011, p. 356):

O advento de duas normas, nos anos 1942 e 1949, autorizou o reconhecimento
do  filho  havido  fora  do  matrimônio,  mas  somente  após  a  dissolução  do
casamento do genitor. O máximo a que chegou o legislador foi conceder o
direito  de  investigar  a  paternidade  para  o  fim  único  de  buscar  alimentos,
tramitando  a  ação  em  segredo  de  justiça.  Ainda  assim,  tais  filhos  eram
registrados como filhos ilegítimos e só tinham direito, a título de amparo social,
à  metade da  herança que  viesse  a  receber  o  filho  legítimo ou  legitimado
(destaque no original). 

Nesse  mesmo  contexto,  vale  ressaltar  a  influência  exercida  pela

Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem,  de  1948,  que,  em  seu  art.  25,

declara  a  proteção  social  igualitária  a  todas  as  crianças,  vedando  qualquer

modalidade  de  discriminação.  Por  sua  vez,  a  Convenção  Interamericana  de

Direitos Humanos, o Pacto San Jose da Costa Rica, ratificado pela ordem jurídica

brasileira,  também  inovou  ao  estipular  a  igualdade  de  direitos  entre  os  filhos

havidos fora do matrimônio e aqueles não oriundos deste.

Com o advento da Lei nº 6.515/77, conhecida como a “Lei do Divórcio”,

foi acrescentado um parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 883/49, o qual possibilitou

o reconhecimento de filho extramatrimonial, por qualquer dos cônjuges, durante a

constância do casamento, mediante testamento cerrado, aprovado antes ou depois

do nascimento do filho e, neste ponto, irrevogável14. Ademais, ao modificar o art. 2º

da mesma Lei, estipulou a igualdade dos filhos legítimos e ilegítimos no tocante

aos direitos  sucessórios:  “Qualquer  que seja  a  natureza da filiação,  o  direito  à

herança será reconhecido em igualdade de condições”.

Nesse diapasão, ensina Hélio Borghi (1989, p. 340):

Por  sua  vez,  os  filhos  incestuosos  continuavam  a  ser  impedidos  de
reconhecimento, por força do art. 358 do CC, segundo alguns autores, por ser
demais imoral  o reconhecimento desse tipo de filiação. Entretanto, a Lei  do
Divórcio  introduziu  alteração na redação do então art.  2º  da Lei  nº  883/49,
dispondo que: ‘Qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança
será  reconhecido  em  igualdade  de  condições’.  Ora,  para  haver  direito  à
herança,  há que haver  o  reconhecimento  (voluntário  ou judicial)  do filho  e,
então, passou-se a entender que também os filhos incestuosos poderiam ser
reconhecidos, porque a citada Lei nº 883/49 dispõe sobre o reconhecimento de

14  Art.  1º  [...]  Parágrafo  único.  Ainda  na  vigência  do  casamento  qualquer  dos  cônjuges  poderá
reconhecer o filho havido fora do matrimônio,  em testamento cerrado, aprovado antes ou depois do
nascimento do filho, e, nessa parte, irrevogável.
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filhos ilegítimos, segundo sua rubrica, não distinguindo entre adulterino, natural
ou incestuosos.   

Referida Lei do Divórcio, por fim, também modificou o art. 4º da Lei nº

883/49, ao acrescentar o parágrafo único que determinou a desnecessidade de

propositura  de  ação  de  investigação  de  paternidade  por  aquele  que  recebe

prestação alimentícia, quando dissolvida a sociedade conjugal deste que a paga 15.

Segundo Maria Berenice Dias (2011, p. 356), tal alteração reduziu a eficácia da

investigatória de paternidade em face de genitor casado, porquanto a sentença só

produzia efeitos no tocante aos alimentos. “Somente depois de dissolvido o vínculo

de casamento do pai tornava-se possível o registro do filho. Era dispensável nova

ação  investigatória,  mas  terceiros  interessados  tinham o  direito  de  impugnar  a

filiação.”

Referente à Lei do Divórcio e à realidade familiar brasileira, aduz ainda

Maria Berenice Dias (2011, p. 45):

O Estado sempre resistiu em admitir vínculos de convivência formados sem o
selo  da  oficialidade.  O  desquite  não  rompia  a  sociedade  conjugal,  o  que
impedia  novo  casamento.  Apesar  do  verdadeiro  repúdio  da  legislação  em
reconhecer quaisquer outras uniões fora do casamento (que eram chamadas
de espúrias), vínculos afetivos começaram a surgir à margem do casamento.
Novas famílias acabaram se formando entre os egressos de relacionamentos
anteriores, sem a possibilidade de serem formalizadas. Daí a Lei do Divórcio,
que consagrou a possibilidade de rompimento do vínculo matrimonial, mudou o
regime legal de bens para o da comunhão parcial e tornou facultativo o uso
do nome do marido (destaque no original).

A Lei nº 883/49, contudo, foi alvo de nova alteração16 com a entrada em

vigor da Lei nº 7.250 de 1984, a qual permitiu o reconhecimento de filho havido fora

do  casamento,  em  ação  de  investigação,  desde  que  o  respectivo  progenitor

estivesse separado de fato por mais de cinco anos contínuos. Ademais, segundo

Rizzardo (2011, p. 340), “a Lei nº 7.841, de 17.07.1989, simplesmente revogou o

art. 358 do Código Civil,  que proibia o reconhecimento dos filhos adulterinos ou

incestuosos”.  

Nesse sentido:

a separação de fato do casal por um tempo tão longo é o maior atestado da
falência  do  matrimônio,  considerando  o  legislador  que  não  seria  o

15 Art. 4º [...] Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal do que foi condenado a prestar alimentos,
quem os obteve não precisa propor ação de investigação para ser reconhecido, cabendo, porém, aos
interessados, o direito de impugnar a filiação.

16  Art. 1º [...] §2º Mediante sentença transitada em julgado, o filho havido fora do matrimônio poderá ser
reconhecido pelo cônjuge separado de fato há mais de 5 (cinco) anos contínuos.
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reconhecimento do filho extramatrimonial que iria abalar a ‘paz doméstica’, se
nem coabitação ou convivência existiam mais. (VELOSO, 1997, p. 84)

A evolução legislativa por que passou o Direito de Família brasileiro ao

longo  do  século  XX  configura-se,  portanto,  como  os  primeiros  passos  para  a

inauguração de uma nova trajetória; a qual culminou na Constituição Federal de

1988, sinônimo de grande revolução no âmbito do Direito Familiar. 

Tais mudanças legislativas, - sendo que as principais foram explanadas

acima -, visavam à adequação das normas jurídicas à realidade brasileira, a fim de

que  as  demandas  sociais  fossem supridas;  o  que,  por  conseguinte,  obrigou  o

legislador a considerar a existência da família ilegítima, promover sua proteção e

minimizar  a  discriminação  referente  a  esta.  Não  mais  cabia,  portanto,  ignorar

referidos  núcleos  familiares.  Porém,  estes  somente  alcançaram  seus  plenos

direitos com o advento da Constituição Cidadã.

Consoante  Fachin  (1996,  p.  62-63),  a  jurisprudência  influenciou  de

forma  relevante  essas  transformações,  visto  que  os  tribunais  passaram  a

reconhecer a paternidade a partir de valores diversos daqueles consagrados pelo

Código Civil  de 1916, demonstrando a preocupação com a verdade da filiação.

Dessarte,  não  se  limitando  apenas  aos  rigores  da  lei,  a  jurisprudência  foi

colaborando com a construção de novos conceitos de família e filiação, entre os

quais o calcado no afeto.

Ademais, vale ressaltar que as mudanças ocorridas no âmbito familiar

foram o reflexo da transformação social, política, cultural e econômica que sofria a

sociedade brasileira. Segundo Dimas Messias de Carvalho (2009, p. 01), o êxodo

rural e a oportunidade de trabalho externo acabaram por enfraquecer a estrutura

patriarcal  da  família  brasileira,  porquanto,  em razão  desse  processo,  a  mulher

conquistou maior liberdade e independência.

Nesse  sentido,  em  relação  ao  processo  de  urbanização  e

industrialização, ensina Maria Berenice Dias (2011, p. 28):

Esse  quadro  não  resistiu  à  revolução  industrial,  que  fez  aumentar  a
necessidade de  mão de  obra,  principalmente  para  desempenhar  atividades
terciárias. Foi assim que a mulher ingressou no mercado de trabalho, deixando
o  homem  de  ser  a  única  fonte  de  subsistência  da  família,  que  se  tornou
nuclear,  restrita  ao  casal  e  a  sua  prole.  Acabou  a  prevalência  do  caráter
produtivo e reprodutivo da família, que migrou do campo para as cidades e
passou a conviver em espaços menores. Isso levou à aproximação dos seus
membros,  sendo  mais  prestigiado  o  vínculo  afetivo que  envolve  seus
integrantes (destaque no original).
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Dessa forma, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e, por

conseguinte, com a redução na quantidade de filhos, “[...] acentuam-se as relações

de sentimento entre os membros do grupo: valorizam-se as funções afetivas da

família que se torna o refúgio privilegiado das pessoas [...]” (OLIVEIRA; MUNIZ,

2001, p. 13).

Assim, “a família, perdendo função após função, acabou por encontrar

a sua própria função que é a de ser locus de amor, sonho, afeto e companheirismo.

Estes  são  os  dons  da  família  [...]”  (VILLELA,  1999,  p.  53).  Gradativamente,

portanto,  deixou-se  para  trás  o  modelo  familiar  fundado  exclusivamente  no

casamento e passou-se a reconhecer a família sob o viés do afeto e não mais da

formalidade.

Nesse contexto:

o casamento deixou de apresentar aquela estrutura patriarcal e hierarquizada,
aproximando-se  mais  de  uma  parceria  sentimental  do  que  uma  instituição
impessoal estabelecida pela autoridade marital. A realização afetiva (e sexual)
dos cônjuges tornou-se a função primordial  da família,  que não exclui,  pelo
contrário, reclama a tarefa de educação, sustento e boa formação da prole.
(DELINSKI, 1997, p. 18)

Referida nova ordem familiar, por fim, foi abarcada pela Constituição

Federal  de  1988,  pondo termo às diversas discriminações sofridas  pela  família

denominada de “ilegítima”, bem como promovendo seu respectivo reconhecimento.

1.3 ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E AS MUDANÇAS NA FAMÍLIA

Como visto, a família sofreu diversas mudanças ao longo do século XX,

partindo,  inicialmente,  de  um modelo  rígido,  calcado na formalidade,  para  uma

concepção de núcleo familiar determinado pelo afeto. 

Como ensina Lôbo (2006, p. 102-103), durante o século XX, surgiu o

Estado  Social,  o  qual  objetivava  proteger  os  mais  fracos  a  partir  de  ações

intervencionistas  no  âmbito  das  relações  privadas  e  no  controle  dos  poderes

econômicos,  sob  a  bandeira  da  solidariedade  social  e  da  promoção  da  justiça

social.  Tal  intervencionismo  alcançou  o  âmbito  das  relações  familiares,  com  o

intuito de redução do  quantum  despótico dos poderes domésticos, da inclusão e

equalização de seus membros, e na compreensão do seu espaço para a promoção

da dignidade humana.
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Nesse contexto, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, “que

está  cimentada  a  partir  de  valores  sociais  e  humanizadores,  especialmente  a

dignidade  humana,  a  solidariedade  social  e  a  igualdade  substancial”  (FARIAS;

ROSENVALD, 2010, p. 38).

Consoante Farias e Rosenvald (2010, p. 32), com o advento da Carta

Magna de 1988, ocorreu uma migração para o âmbito constitucional dos princípios

gerais e regras referentes às instituições privadas, visto que referidas normas eram

tratadas exclusivamente  no Código Civil  de  1916.  Dessa forma,  a  Constituição

assumiu papel reunificador do sistema, passando a demarcar os limites do Direito

Civil, inclusive no tocante à proteção do núcleo familiar. Fachin (1996, p. 83), por

sua vez, relembra que, após a Constituição, o Código Civil perdeu o papel de lei

fundamental do direito de família.  

Leciona também Tepedino (1997, p. 48) que a “Constituição Federal,

centro  reunificador  do  direito  privado,  disperso  na  esteira  da  proliferação  da

legislação  especial,  cada  vez  mais  numerosa,  e  da  perda  de  centralidade  do

Código Civil,  parece consagrar,  em definitivo,  uma nova tábua de valores”.  Tal

mudança ocasionou o fenômeno denominado de  constitucionalização do Direito

Civil.

Nesse contexto:

É que a democratização política de nossa nação, sem qualquer dúvida, refletirá
nas relações privadas,  inclusive naquelas caracterizadas por  um traço mais
incisivo de intimidade.  Essa democratização da intimidade – e consequente
democratização do ambiente familiar – pode ser detectada através da nova
tábua axiomática do Direito Civil, com a elevação dos princípios da dignidade
da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia substancial (arts. 1º
e 3º da Constituição Federal). (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 7)

Portanto, sob a influência do Estado Social  e da democratização do

Brasil, adveio a Constituição Federal de 1988 para, finalmente, concretizar e fincar

as  bases  dos  novos  valores  vigentes.  Dessa  forma,  como  lecionam  Farias  e

Rosenvald  (2010,  p.  31),  aquele  cidadão  indiferenciado  (o  denominado  homo

médio ou sujeito de direito), que o Código Civil de 1916 tratava, transformou-se em

um cidadão qualificado e concreto, merecedor de proteção legal.

Com isso, “a milenar proteção da família como instituição, unidade de

produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá

lugar  à  tutela  essencialmente  funcionalizada  à  dignidade  de  seus  membros”.

(TEPEDINO, 1999, p. 349) Surgindo, assim, a concepção eudemonista de família,

sobre a qual afirmam:
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A família eudemonista é o conceito mais inovador de família, identificando-a
pelo seu envolvimento afetivo, que busca a felicidade individual vivendo de um
processo de emancipação de seus membros. O eudemonismo é a doutrina que
enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade. A felicidade individual
ou coletiva é fundamento da conduta humana moral, sendo consideradas boas
as condutas que levam à felicidade. Cada vez mais se reconhece que é no
âmbito  das  relações  afetivas  que  se  estrutura  a  personalidade  da  pessoa,
devendo o  afeto  ser  reconhecido  como único  modo  eficaz  de  definição  da
família. É a afetividade, e não a vontade, o elemento constitutivo dos vínculos
familiares. (CARVALHO, 2009, p. 6)
O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da
afetividade,  da pluralidade  e do  eudemonismo, impingindo nova  roupagem
axiológica ao direito de família. Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais
nos bens ou coisas que guarnecem a relação familiar. A família-instituição foi
substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para
o  desenvolvimento  da  personalidade  de  seus  integrantes  como  para  o
crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com isso,  a sua
proteção pelo Estado (destaque no original). (DIAS, 2011, p. 43)

Segundo Lôbo (2006, p. 100), a família, ao converte-se em espaço de

realização  da  afetividade  humana,  ocasionou  o  chamado  fenômeno  da

repersonalização das relações civis, que valoriza o interesse da pessoa mais do

que  suas  relações  patrimoniais,  ou  seja,  a  realização  da  afetividade  de  cada

membro do núcleo familiar.

Assim,  a  família  contemporânea passa a  ser  a  base da sociedade,

recebendo especial atenção do ente estatal, conforme se infere do art. 226, caput,

da Constituição Federal: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do

Estado”.  Ademais,  consoante  Dias  (2011,  p.  55),  a  aplicação  do  princípio

eudemonista pelo legislador constituinte acabou por alterar o sentido da proteção

jurídica da família, porquanto a deslocou da instituição para o sujeito, como se nota

do art. 226, §8º da Constituição17.

Em decorrência dos princípios constitucionais e da elevação do vínculo

afetivo a fator determinante do reconhecimento da família, a Carta Magna ampliou

o conceito de núcleo familiar. Reconhecendo, assim, como entidade familiar, além

da relação matrimonial, a união estável entre o homem e a mulher; bem como a

família monoparental, constituída por apenas um dos genitores e seus filhos18.

Vale  ressaltar  que  “o  rol  da  previsão  constitucional  não  é  taxativo,

estando protegida toda e qualquer entidade familiar, fundada no afeto, esteja, ou

17 Art. 226. [...] § 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

18  Art. 226. [...] § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º - Entende-se,
também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
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não, contemplada expressamente na dicção legal”. (FARIAS; ROSENVALD, 2010,

p. 42)

Nesse sentido:

não  é  a  família  per  se que  é  constitucionalmente  protegida,  mas  o  locus
indispensável  de  realização  e  desenvolvimento  da  pessoa  humana.  Sob  o
ponto  de  vista  do  melhor  interesse  da  pessoa,  não  podem  ser  protegidas
algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois a exclusão refletiria
nas  pessoas  que  a  integram  por  opção  ou  por  circunstâncias  da  vida,
comprometendo a realização do princípio da dignidade humana. (LÔBO, 2002,
p. 46)

No pertinente  à  instituição  familiar,  a  Constituição  de  1988  também

reconheceu a igualdade entre os cônjuges, ao dispor em seu art. 226, § 5º que: “os

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo

homem e pela mulher”. Dessa forma, derrogou-se o pátrio poder e, em seu lugar,

surgiu o poder familiar, exercido de forma igualitária por ambos os cônjuges.

 Não obstante, no tocante à filiação, a nova Carta Magna promoveu

uma das maiores e mais significativas mudanças no âmbito do direito de família,

porquanto  estabeleceu  a  igualdade  entre  os  filhos;  independentemente  de  sua

origem, conferindo-lhes, por conseguinte, os mesmos direitos e deveres 19. Dessa

forma,  filho  é  simplesmente  filho,  sendo  vedada  qualquer  forma  de  distinção,

inclusive em relação aos filhos adotados.

De acordo com Fachin (2006, p. 78):

A Constituição de 1988,  ao vedar o tratamento discriminatório  dos filhos,  a
partir  dos princípios da igualdade e da inocência,  veio  a consolidar  o afeto
como elemento  de  maior  importância  no  que  tange  ao  estabelecimento  da
paternidade. Foi para a Constituição o que estava reconhecido na doutrina, na
lei especial e na jurisprudência.

Vale ressaltar  que as mudanças no Direito  de Família  trazidas pela

Constituição de 1988 estão substancialmente condicionadas ao seu artigo 1º, III,

que  determina  a  dignidade  da  pessoa  humana  como  um  dos  princípios

fundamentais da República Federativa do Brasil. Dessa forma, a interpretação das

disposições constitucionais acerca da família deve sempre estar em consonância

com a tutela de referido direito fundamental. 

Nesse sentido, afirma Dias (2011, p. 41-42 e 63):

19 Art. 227. [...] § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
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O constituinte de 1988 consagrou, como dogma fundamental, antecedendo a
todos os  princípios,  a  dignidade da  pessoa humana (CF 1.º  III),  impedindo
assim  a  superposição  de  qualquer  instituição  à  tutela  de  seus  integrantes.
Foram eliminadas injustificáveis diferenciações e discriminações que não mais
combina com uma sociedade democrática e livre.
Na  medida  em que  a  ordem  constitucional  elevou  a  dignidade  da  pessoa
humana a  fundamento  da ordem jurídica,  houve  uma opção expressa  pela
pessoa,  ligando  todos  os  institutos  à  realização  de  sua  personalidade.  Tal
fenômeno provocou a despatrimonialização e a personalização dos institutos
jurídicos, de modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. O
princípio da dignidade humana não representa apenas um limite à atuação do
Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva.

Segundo Dias (2011, p. 57), a Constituição Federal, verdadeira carta

de princípios, ensejou um novo modo de ver o ordenamento, ao impor eficácia a

todas as suas normas definidoras de direitos e de garantias fundamentais; visto

que  os  princípios  deixaram  de  servir  apenas  como  orientação  ao  intérprete  e

passaram a  informar  todo  o  sistema  legal,  de  modo  a  viabilizar  o  alcance  da

dignidade humana.

Nesse diapasão, além da dignidade da pessoa humana, Dias (2011, p.

62-72)  elenca  os  demais  princípios  constitucionais  do  Direito  de  família:  (a)

liberdade;  (b)  igualdade;  (c)  solidariedade familiar;  (d)  pluralismo das entidades

familiares; (e) proteção integral a crianças, adolescentes e idosos; (f) proibição do

retrocesso social; e (g) afetividade.

No tocante ao princípio da liberdade, Madaleno (2011, p. 89) ensina

que  as  liberdades  civis  básicas  e  clássicas  são  classificadas  como direitos  de

primeira geração, sendo consideradas a base do edifício democrático. Assim, a

liberdade foi um dos primeiros direitos humanos a ser reconhecido.

O princípio da liberdade se faz muito presente no âmbito familiar pela liberdade
de escolha na constituição de uma unidade familiar,  entre o casamento e a
união estável,  vetada a intervenção de pessoa pública ou privada (CC,  art.
1.513); na livre decisão acerca do planejamento familiar (CC, art. 1.565, § 2º),
só  intervindo  o  Estado  para  propiciar  recursos  educacionais  e  informações
científicas; na opção pelo regime matrimonial (CC, art. 1.639), e sua alteração
no curso do casamento (CC, art. 1.639, §2º), (MADALENO, 2011, p. 90).

Ademais, leciona Lôbo (2006, p. 112) que,

o  principio  da  liberdade  na  família  está  contemplado,  na  Constituição,  de
maneira difusa, tendo duas vertentes: liberdade da entidade familiar, diante do
Estado  e  da  sociedade;  e  liberdade  de  cada  membro  diante  dos  outros
membros  e  diante  da  própria  entidade  familiar.  A liberdade  se  realiza  na
constituição,  manutenção  e  extinção  da  entidade  familiar;  no  planejamento
familiar; na garantia contra a violência, exploração e opressão no seio familiar;
na organização familiar mais democrática, participativa e solidária.
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O princípio da igualdade correlaciona-se com o da liberdade, visto que

“só existe liberdade se houver,  em igual  proporção e concomitância,  igualdade.

Inexistindo  o  pressuposto  da  igualdade,  haverá  dominação  e  sujeição,  não

liberdade” (DIAS, 2011, p. 64).

Ensina Dias (2011, p. 65):

Não  bastou  a  Constituição  proclamar  o  princípio  da  igualdade  em  seu
preâmbulo. Reafirmou o direito à igualdade ao dizer (CF 5º): todos são iguais
perante a lei. E foi além. De modo enfático, foi até repetitiva ao afirmar que
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (CF 5º I), decantando
mais  uma vez  a  igualdade de  direitos e  deveres  de ambos no referente à
sociedade conjugal (CF 226 § 5º).  Assim, é a carta constitucional a grande
artífice  do  princípio  da  isonomia  no  direito  das  famílias.  A supremacia  do
princípio da igualdade alcançou também os vínculos de filiação, ao ser proibida
qualquer designação discriminatória com relação aos filhos havidos ou não da
relação de casamento ou por adoção (CF 227 § 6º). Em boa hora o constituinte
acabou com a abominável hipocrisia que rotulava a prole pela condição dos
pais.

Ademais,  em  relação  ao  princípio  da  igualdade  e  da  liberdade  no

âmbito da filiação, lecionam Farias e Rosenvald (2010, p. 541):

A liberdade de cada pessoa de efetivar a filiação pode ser realizada através de
mecanismos biológicos (através de relacionamentos sexuais, estáveis ou não),
da adoção (por decisão judicial), da fertilização medicamente assistida ou por
meio do estabelecimento afetivo puro e simples da condição paterno-filial. Seja
qual for o método escolhido, não haverá qualquer efeito diferenciado para o
tratamento jurídico (pessoal e patrimonial) do filho.

Segundo Madaleno (2011, p. 90), a solidariedade familiar é princípio e

oxigênio  de  todas  as  relações  familiares  e  afetivas,  porque  esses  vínculos  só

podem se sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e

cooperação, ajudando-se mutuamente sempre que se fizer necessário. 

Referido princípio decorre da solidariedade social, a qual é elencada

como objetivo  fundamental  da  República  Federativa  do Brasil,  no  art.  3º,  I,  da

Constituição Federal 20. No âmbito constitucional, a solidariedade familiar, portanto,

é consagrada no dever dos pais de assistência aos filhos, bem como no de amparo

às pessoas idosas.

Para Dias (2011, p. 67),

uma das técnicas originárias de proteção social que até hoje se mantém é a
família. Aproveita-se a lei da solidariedade no âmbito das relações familiares.
Ao gerar deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar, safa-se o

20  Art.  3º  Constituem objetivos fundamentais  da República Federativa  do Brasil:  I  –  construir  uma
sociedade livre, justa e solidária.
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Estado do encargo de prover toda a gama de direitos que são assegurados
constitucionalmente ao cidadão. Basta atentar que, em se tratando de crianças
e adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois à sociedade e finalmente
ao Estado o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos inerentes aos
cidadãos em formação. 

A Constituição de 1988, ao abarcar a realidade brasileira, estabeleceu

o  princípio  do  pluralismo  das  entidades  familiares,  porquanto  promoveu  o

reconhecimento  de  novas  modalidades  de  família,  abandonando  a  concepção

matrimonialista, patriarcal e hierarquizada de núcleo familiar.

Segundo Dias (2011, p. 67):

excluir do âmbito da juridicidade entidades familiares que se compõem a partir
de um elo de afetividade e que geram comprometimento mútuo e envolvimento
pessoal e patrimonial é simplesmente chancelar o enriquecimento injustificado,
é ser conivente com a injustiça.

A Nova Carta Magna alterou profundamente os vínculos de filiação ao

consagrar os direitos de crianças e adolescentes como direitos fundamentais (art.

227), incorporando o princípio da proteção integral e, consequentemente, proibindo

referências discriminatórias entre os filhos. Dessa forma, o princípio da proteção

integral configura-se como diretriz nas relações da criança e do adolescente com

seus pais,  com sua  família,  com a sociedade e  com o Estado.  Tal  tratamento

especial dá-se em decorrência da maior vulnerabilidade e fragilidade das pessoas

em desenvolvimento. A forma de implementação de todo esse leque de direitos e

garantias está no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069, de 13-7-1990)
segue a doutrina da proteção integral, que se baseia no princípio do melhor
interesse da criança (the best  interest  of  the child).  Segundo ela,  o  Estado
brasileiro  tem  o  dever  de  garantir  as  necessidades  da  pessoa  em
desenvolvimento (de até 18 anos de idade), velando pelo seu direito à vida,
saúde, educação, convivência, lazer, liberdade, profissionalização e outros (art.
4º do ECA), com o objetivo de garantir o ‘desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade’ (art.  3º do ECA).
(DEL-CAMPO; OLIVEIRA, 2008, p. 3-4)

As  diretrizes  constitucionais  do  Direito  de  Família,  -  calcadas  na

igualdade entre homens e mulheres, no pluralismo das entidades familiares e no

tratamento  igualitário  entre  os filhos -,  servem como parâmetro  e limite  para a

atuação legislativa e jurídica, vedando a ocorrência de retrocessos sociais.

A partir do momento em que o Estado, em sede constitucional, garante direitos
sociais,  a  realização  desses  direitos  não  se  constitui  somente  em  uma
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obrigação  positiva para  a  sua  satisfação  –  passa  a  haver  também  uma
obrigação negativa de não se abster de atuar de modo a assegurar a sua
realização.  O  legislador  infraconstitucional  precisa  ser  fiel  ao  tratamento
isonômico  assegurado  pela  Constituição,  não  podendo  estabelecer
diferenciações  ou  revelar  preferências.  Do  mesmo  modo,  todo  e  qualquer
tratamento  discriminatório  levado  a  efeito  pelo  Judiciário  mostra-se
flagrantemente inconstitucional. (DIAS, 2011, p. 69-70, destaque no original)

Não obstante a ausência de previsão expressa referente ao princípio

da  afetividade  no  âmbito  familiar,  a  Constituição  assume  o  compromisso  de

assegurar o afeto por seus cidadãos. Isso ocorre em razão da previsão de um

imenso rol  de direitos individuais e sociais,  que visam à tutela da dignidade da

pessoa  humana  e  que,  para  atingir  tal  fim,  implicam  no  reconhecimento  e

valorização do afeto entre os membros da família (DIAS, 2011, p. 70).

Dessa forma, afirma Farias (2004, p. 15) que

a  entidade  familiar  deve  ser  entendida,  hoje,  como  grupo  social  fundado,
essencialmente, em laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode
chegar  à  luz  do  Texto  Constitucional,  especialmente  do  artigo  1º,  III,  que
preconiza a dignidade da pessoa humana como princípio vetor da República
Federativa do Brasil.

O valor jurídico do afeto pode ser vislumbrado também no alargamento

do  conceito  de  família  promovido  pela  Constituição,  visto  que  ao  serem

reconhecidas  como  entidade  familiar  as  uniões  estáveis,  que  independem  de

casamento,  “a  afetividade,  que  une  e  enlaça  duas  pessoas,  adquiriu

reconhecimento e inserção no sistema jurídico” (Dias, 2011, p. 70).

Lôbo  (2003,  p.  58),  por  sua  vez,  aponta  outras  disposições

constitucionais  dos  quais  decorre  o  princípio  da  afetividade,  quais  sejam,  a

igualdade dos filhos independentemente da origem (art. 227, § 6º); a adoção, como

escolha afetiva com igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); na família formada

por qualquer dos pais e seus filhos (art. 226, § 4º); e o direito à convivência familiar

como prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227).

No tocante ao novo conceito de família,  fundada essencialmente no

vínculo afetivo, ensina Carvalho (2009, p. 9):

O princípio da dignidade da pessoa humana importou na despatrimonialização
e  na  repersonalização  das  relações  de  família,  valorizando-se  os  aspectos
existenciais e garantindo-se os direitos da personalidade de cada membro, em
substituição à exagerada importância que se dava ao tratamento das relações
entre os cônjuges, companheiros e parentes, como ocorria anteriormente. O
projeto familiar passou a ser desenvolvido no afeto, obrigando-se os membros
a auxiliarem uns aos outros não apenas materialmente, mas também através
de cuidados físicos, afetivos e morais, transformando o solidarismo em valor
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característico  dos  tempos  atuais,  expressando-se  através  da  paternidade
responsável, a exigência da affectio maritalis, o reconhecimento da paternidade
socioafetiva, a proteção integral da criança e do adolescente e a isonomia dos
filhos.

Em decorrência da afetividade e dos demais princípios constitucionais

mencionados, a  doutrina  e  a  jurisprudência  passaram  a  promover  o

reconhecimento  da  paternidade  socioafetiva21,  mesmo  não  havendo  previsão

expressa no ordenamento acerca desta última. Tal fato demonstra a nova trajetória

no  âmbito  do  Direito  de  Família  traçada  pela  Constituição  Federal,  que  se

desprende do aspecto biológico e jurídico a fim de elevar o afeto a fator primordial

e, por conseguinte, tutelar a dignidade da pessoa humana de forma plena.

21  A doutrina (BARROS, Fabrício Silveira. O interesse superior da criança como paradigma da filiação
sócio-afetiva. In: O direito de família descobrindo novos caminhos. Maria Cláudia Crespo Brauner (org.).
Canoas:Ed.  La Sale,  2001.  P.  249 e  a  jurisprudência  (RIO GRANDE DO SUL.  Tribunal  de  Justiça.
Relator: Luís Felipe Brasil  Santos. AI 599 296 654 – 7ª C. Cív. – Unânime – ago. 1999) utilizam as
expressões filiação sócio-afetiva (com acento e hífen) e socioafetiva (sem acento e sem hífen) para
designar a filiação que não é biológica, mas, sim, afetiva. Gramaticalmente, o termo correto é sócio-
afetiva (com acento e hífen). Contudo, entendo quer a interpretação sincrônica recomenda o uso do
termo filiação socioafetiva (sem acento e sem hífen), por várias razões: a primeira, o hífen causa uma
ruptura gráfica, retirando a identidade do termo, estando ainda apegado à ideia de cisão cartesiana; a
segunda,  socioafetivo  dá  a  entender  unidade de filiação,  isto  é,  igualdade entre  filhos  biológicos  e
sociológicos, cujo pensamento está-se enraizando no plenário jurídico e social não só brasileiro, mas em
vários países; a terceira, socioafetivo denota a existência de um pai, e não o pai (biológico), já que, para
a  filiação,  modernamente,  não  importa  tanto  a  biologia,  mas,  sim,  a  afetividade;  a  quarta,  a  grafia
socioafetivo dá a ideia de sagrado, que pertence ao espírito, que não pertence unicamente à perfilhação
biológica, a qual, aliás, também deve ser afetiva; a quinta, ao aplicar a grafia socioafetivo estar-se-á
aplicando uma interpretação originária do contexto social; a sexta, a convenção da gramática, no caso
do termo sócio-afetivo causa cisão do social, do espírito, da alma, do sacro, pelo que, para se manter a
unidade da perfilhação biológica e sociológica, que reclama o tratamento de pai, sem discriminação entre
o biológico ou sociológico, deve ser empregada apenas a expressão filiação socioafetiva. (Welter, 2004)



31

2 O CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

A consagração de direitos fundamentais referentes à família, realizada

pela Constituição de 1988, ocasionou a constitucionalização do Direito de Família.

Referido fenômeno se caracterizou pelo papel  secundário  exercido pelo Código

Civil no tocante à regulamentação das relações privadas, devido à sua defasagem

quanto  aos novos valores  constitucionais.  Assim,  em razão da necessidade de

adequação da legislação infraconstitucional, foi elaborado o Código Civil de 2002,

em vigor desde janeiro de 2003.

No âmbito do Direito de Família,  as principais mudanças abarcadas

pelo  novo Código foram:  o  reconhecimento da igualdade entre  os cônjuges22 e

entre  os  companheiros;  a  substituição  do  pátrio  poder  pelo  poder  familiar 23;

elevação da união estável a entidade familiar24; consagração da igualdade entre os

filhos,  proibindo  qualquer  designação  discriminatória  referente  à  filiação25;  e

reconhecimento dos filhos gerados por meio das técnicas de reprodução humana

(fecundação e inseminação artificial).

Não obstante a ausência de previsão expressa, o novo diploma civil

também  possibilitou  a  construção  doutrinária  e  jurisprudencial  do  instituto  da

filiação  socioafetiva,  -  calcado  na  valoração  jurídica  do  afeto  -,  devido  ao

reconhecimento de outras origens do parentesco26, além do biológico e da adoção.

Referida falta de previsão legal, porém, obstaculizou maior adequação do Código

Civil  ao  novo  paradigma das relações  familiares,  no  qual  prevalecem os laços

afetivos e a solidariedade entre seus membros.

Em  decorrência  do  tímido  avanço  do  Código  Civil,  no  tocante  à

adequação aos inovadores preceitos constitucionais, leciona Dias (2011, p. 32):

22  Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e
deveres dos cônjuges; Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo
marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.

23  Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou
impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.

24  Art.  1.723.  É  reconhecida  como entidade  familiar  a  união  estável  entre  o  homem e  a  mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família.

25  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.

26 Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.
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Deste modo, não se pode dizer que é um novo código – é um código antigo
com  um  novo  texto.  Tenta,  sem  muito  sucesso,  afeiçoar-se  às  profundas
alterações por  que  passou a família  no século  XX.  Talvez o  grande ganho
tenha sido excluir expressões e conceitos que causavam grande mal-estar e
não  mais  podiam  conviver  com  a  nova  estrutura  jurídica  e  a  moderna
conformação  da  sociedade.  Foram sepultados  todos  os  dispositivos  que  já
eram  letra  morta  e  que  retratavam  ranços  e  preconceitos  discriminatórios.
Assim as referências desigualitárias entre o homem e a mulher, as adjetivações
da filiação, o regime dotal etc. (destaque no original)

O presente capítulo,  portanto, objetiva a análise das disposições do

Código Civil  de 2002 referentes à filiação, mormente no que concerne às suas

espécies, com enfoque na modalidade socioafetiva, a qual se configura como um

dos  institutos  representativos  da  nova  realidade  familiar,  fundamentada  na

afetividade e na dignidade da pessoa humana.  

2.1 AS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO

O conceito de “filho” configura construção doutrinária e jurisprudencial,

visto  que  o  ordenamento  brasileiro  não  se  incumbiu  de  determiná-lo,

diferentemente do conceito de “parentesco”, especificado no art. 1.593 do Código

Civil. Nesse intuito, Gonçalves (2011, p. 272) conceitua o termo “filiação” como a

“relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, que liga

uma pessoa àquelas que a geraram, ou receberam como se a tivessem gerado”.

Monteiro (2004, p. 305), por sua vez, leciona que “[...] o vocábulo filiação exprime a

relação que existe entre o filho e as pessoas que o geraram, em sentido inverso,

isto  é,  do  lado  dos  genitores  referentemente  ao  filho,  essa  relação  chama-se

paternidade ou maternidade”.

Em observância aos exemplos, infere-se que os civilistas tradicionais

tendem a conceituar a filiação com base na identificação dos genitores, isto é, no

fator biológico, pecando pela restrição. Entretanto, Lôbo (2003, p. 135) difere-se ao

afirmar  que  a  filiação  é  um  conceito  relacional,  configurando  “a  relação  de

parentesco que se estabelece entre duas pessoas e atribui reciprocamente direitos

e  deveres”,  não  se  atrelando  exclusivamente  ao  vínculo  consanguíneo.  Fachin

(1995, p. 172), por sua vez, vai mais longe ao aduzir que a paternidade se faz, não

sendo seu vínculo apenas um dado, muito pelo contrário, visto que tem a natureza

de se deixar construir.
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Referidos conceitos tradicionais,  por se atrelarem exclusivamente ao

aspecto biológico, também consagram a verdade jurídica, que configura o instituto

da presunção pater is est, a qual considera que os filhos nascidos na constância do

matrimônio são descendentes biológicos dos respectivos cônjuges. 

Tal presunção legal, - mera ficção jurídica consagrada no Código Civil

de  1916  que  objetivava  unicamente  a  preservação  da  família  como  instituição

formal -, foi reproduzida, de forma retrógrada, pelo novo diploma civil, em seu art.

1.597. Consoante Dias (2011, p. 354), “tal tendência decorre da visão sacralizada

da família e da necessidade de sua preservação a qualquer preço, nem que para

isso tenha de atribuir filhos a alguém, não por ser pai ou mãe, mas simplesmente

para a mantença da estrutura familiar”.

Quanto à presunção  pater is est  constante do Código Civil  de 2002,

leciona Welter (2003, p. 105 e 109):

Os arts. 226, §§ 4º e 7º, e 227, § 6º, da CF, e 27 do ECA introduziram no
mundo  jurídico  brasileiro  a  obrigatoriedade  da  descoberta  da  verdade  da
filiação  genética  ou  socioafetiva,  cujos  filhos  são  iguais  em  direitos  e
obrigações.  Por  isso,  não  se  pode  falar  em presunção  da  paternidade  na
constância  do  casamento  e  da  união  estável,  visto  que  habitam  no
ordenamento jurídico tão-somente a filiação biológica e afetiva,  em vista do
naufrágio da filiação jurídica, mera ficção da paternidade.
Em  tendo  sido  cravadas  tão-somente  duas  filiações  no  contexto  jurídico
brasileiro,  conclui-se  que  a  verdade formal,  ficção jurídica,  mera  presunção
jurídica da perfilhação naufragou com a promulgação da Constituição Federal
de  1988.  Significa  que  somente  é  constitucional  a  declaração  da  filiação
biológica ou socioafetiva, impondo-se, com isso, o afastamento da presunção
da paternidade e da maternidade, sob pena de ser edificada apenas a ficção do
estado de filho, que não mais habita no texto constitucional.

Destarte, conclui-se que a presunção legal de paternidade estabelecida

no novo  Código  carece de  sentido  e  finalidade  frente  às  novas determinações

constitucionais, que eliminaram quaisquer diferenciações entre filhos, bem como

instauraram apenas duas modalidades de filiação: a biológica e a socioafetiva. No

entanto, em decorrência dos avanços da biotecnologia, foram acrescentadas novas

hipóteses27 de  incidência  da  referida  presunção  legal,  tais  como  a  reprodução

27  Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: [...] 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.
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humana medicamente assistida homóloga (filiação biológica) e heteróloga28 (filiação

por outra origem), promovendo o reconhecimento expresso de tais modalidades.

O avanço da biotecnologia e dos estudos de genética, principalmente

no tocante ao exame de DNA (ácido desoxirribonucleico), possibilitou o desapego

às  presunções  legais  e  o  enorme  destaque  da  verdade  biológica  no

reconhecimento de paternidade.

Segundo Leite (1999, p. 191-192):

O  surgimento  do  exame  do  DNA  revolucionou  o  Direito  e,  sem  dúvida,
representa  a  contribuição  mais  espetacular  conhecida  neste  meio  desde  a
descoberta das impressões digitais e dos grupos sanguíneos. (...) A ‘rainha das
provas’ suplantou todas as perícias hematológicas empregadas até então no
debate judiciário civil e penal; o desenvolvimento da genética na última década
abriu  novos  horizontes  para  a  pesquisa  científica,  para  as  intervenções no
campo biomédico e no campo das práticas jurídicas, que nos interessa mais
particularmente.

Tal  fascínio exercido pelo exame de DNA no âmbito jurídico “tornou

obsoletos todos os métodos científicos até então empregados para estabelecer a

filiação” (VELOSO, 1997, p. 109), bem como afastou, ainda mais, outros fatores

capazes de contrariar a verdade biológica, qual seja, a verdade afetiva. 

Para Veloso (1997, p. 82):

A possibilidade de utilização deste marcador genético como meio de prova,
analisando-se  a  estrutura  genética  dos  supostos  pai  e  filho,  obtendo-se
respostas definitivas sobre a alegada relação de parentesco, revolucionou o
tema, e o direito de família, quanto a esta questão, não pode continuar sendo o
mesmo,  baseado em princípios,  critérios,  presunções e  conhecimentos  que
perderam valor e qualquer sentido diante do fantástico progresso por esta nova
técnica de comparação de genes.

Em decorrência  da  supervaloração  do  aspecto  genético,  não  havia

possibilidade,  em sede de reconhecimento de paternidade,  de decidir  de forma

contrária ao resultado obtido pelo exame de DNA, apesar de a verdade factual

(social)  ser  outra;  tal  posicionamento  fez  com  que  os  juízes  se  tornassem

verdadeiros “homologadores” de laudos de laboratórios. É o que se pode inferir do

julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Diante  do  grau  de  precisão  alcançado  pelos  métodos  científicos  de
investigação de paternidade com fulcro na análise do DNA, a  valoração da
prova com os demais meios de prova admitidos em direito deve observar os

28 Diz-se “heteróloga” a inseminação artificial realizada em mulher casada, com sêmen originário te
terceira  pessoa,  ou  ainda,  quando  a  mulher  não  é  casada.  “Homóloga”  é  a  inseminação  artificial
realizada com sêmen proveniente do próprio marido. (LEITE, 1995, p. 32)
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seguintes  critérios:  (a)  se  o  exame  de  DNA contradiz  as  demais  provas
produzidas,  não  se  deve  afastar  a  conclusão  do  laudo,  mas  converter  o
julgamento  em diligência,  a  fim  de novo  teste  de  DNA seja  produzido,  em
laboratório  diverso,  com  o  fito  de  assim  minimizar  a  possibilidade  de  erro
resultante  seja  da  técnica  em  si,  seja  da  falibilidade  humana  na  coleta  e
manuseio do material necessário ao exame; (b) se o segundo teste de DNA
corroborar  com  a  conclusão  do  primeiro,  devem  ser  afastadas  as  demais
provas produzidas, a fim de se acolher a direção indicada nos laudos periciais;
e (c) se o segundo teste de DNA contradiz o primeiro laudo, deve o pedido ser
apreciado em atenção às demais provas produzidas29.

Ademais, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente30 e da lei

que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento (Lei

8.560/92)31, -  no momento de auge do paradigma biológico -, ocasionou um levante

de pedidos de retificação de registro civil  e de contestação de paternidade, que

foram  amplamente  deferidos,  em  razão  do  enfoque  dado  ao  aspecto

exclusivamente genético da filiação. Referidas normas legais, que tinham o intuito

de proteger integralmente as crianças e os adolescentes, acabaram desvirtuadas

de seus objetivos em razão da “biologização” da paternidade, que desconsiderava

qualquer fator afetivo em face do genético e, por conseguinte, não tutelava o bem-

estar daqueles.

Nesse sentido:

Paternidade. Contestação. As normas jurídicas hão de ser entendidas, tendo
em vista o contexto legal em que inseridas e considerando os valores tidos
como válidos em determinado momento histórico. Não há como interpretar-se
uma  disposição,  ignorando  as  profundas  modificações  por  que  passou  a
sociedade, desprezando os avanços da ciência e deixando de ter em conta as
alterações de outras normas, pertinentes aos mesmos institutos jurídicos. Nos
tempos atuais, não se justifica que a contestação da paternidade, pelo marido,
dos filhos nascidos de sua mulher, se restrinja às hipóteses do artigo 340 do
Código Civil,  quando a ciência fornece métodos notavelmente seguros para
verificar a existência do vínculo de filiação. Decadência.  Código Civil,  artigo
178,  parágrafo  terceiro.  Admitindo-se  a  contestação  da  paternidade,  ainda
quando o marido coabite com a mulher, o prazo de decadência haverá de ter,
como termo inicial, a data em que disponha ele de elementos seguros para
supor não ser o pai do filho de sua esposa32.

1- Registro de Nascimento. Erro substancial quanto à paternidade apontada.
Desconstituição do ato por vício. Utilização da ação de anulação. Possibilidade.
Alegando a inicial  que a paternidade apontada no registro de nascimento é

29  STJ, REsp n. 397.013/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU de 9-12-2003.

30  Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível,
podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo
de justiça.

31  Art.  2º.  Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida,  o oficial
remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do
suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

32 STJ, 3ª Turma, REsp 194866/RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 20/4/1999.
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irreal e que tal erro substancial foi ocasionado por declaração fincada em falsa
ideia de realidade, legítimo o ajuizamento da ação de anulação do ato jurídico
por vício de consentimento.
2- Presunção de Paternidade: afastamento. Exames genéticos (Perfil/DNA –
ADN) efetuados nos EEUU e ratificados no Brasil  que excluem a filiação. A
presunção da paternidade de filho nascido na constância do matrimônio pode e
deve  ceder  ante  a  realidade  cientificamente  comprovada  pela  medicina
genética,  que,  examinando  o  perfil  DNA  de  ascendente  e  descendente
enfaticamente, proclama estar excluído o cônjuge varão de ser o pai biológico
da criança registrada como sua filha.
3- Constância do matrimônio. Filiação. Paternidade Presumida. Presunção que
é  júris  tantum.  Dever  do  Poder  Judiciário  em  velar  pela  verdade  real.  A
exclusão absoluta da paternidade, cientificamente comprovada, impede que se
imponha judicialmente ao autor-apelado uma filiação, uma descendência que
não lhe cabe. E ao anular o registro de nascimento, no que tange à filiação
paterna nele inserida, o Judiciário, longe de se afastar das normas, dá-lhes
correta aplicação, pois a presunção da paternidade é júris tantum passível de
sucumbir  ante  a  prova  da  verdade  que  àquela  se  contrapõe.  Apelação
desprovida33.

Em  decorrência  de  seu  aspecto  restritivo  e  inadequação  ante  a

realidade social,  o paradigma da verdade genética foi  gradativamente perdendo

sua hegemonia,  cedendo espaço à verdade afetiva.  O advento da Constituição

Federal de 1988 e dos novos valores e conceitos referentes à filiação, calcados na

afetividade e na dignidade da pessoa humana, fincou as bases e traçou o caminho

para  a  ruptura  de  tal  paradigma,  elaborada  e  estabelecida  pela  doutrina  e

jurisprudência.

Consoante Welter (2003, p. 175-176),

está na hora de ser relativizado o paradigma da paternidade e da maternidade
biológica,  porque  o  filho  precisa  da  figura  de  um  pai,  e  não  de  um
genitor/procriador, para contribuir no desenvolvimento intrapsíquico, na medida
em que faz parte da natureza humana o desejo de ser amado e protegido.

Ocorre  que,  consoante  Assumpção  (2004,  204-205),  passou-se  a

entender  que  o  elo  paterno-filial  não  se  resume  na  mera  consideração  da

hereditariedade sanguínea, mas também na formação dos laços afetivos, ou seja,

no amor construído a partir  da convivência, da solidariedade e do carinho. Não

cabe  mais,  portanto,  determinar  a  paternidade  somente  a  partir  de  exames

científicos  e  certezas  genéticas,  porquanto  estas  últimas  são  apenas  um

prescindível fator do complexo conceito daquela.

Nesse contexto, afirma Dias (2011, p. 359 e 365):

Imperioso  encontrar  novos  referenciais,  pois  não  mais  se  pode  buscar  na
verdade  jurídica  ou  na  realidade  biológica  a  identificação  dos  vínculos

33  TJPR, Apelação Cível n. 345593, Rel. Des. Otto Luiz Sponholz, julgado em 28-11-1995. 
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familiares. A coincidência genética deixou de ser fundamental na análise dos
vínculos familiares.  A paternidade não é só um ato físico, mas, principalmente,
um  fato  de  opção,  extrapolando  os  aspectos  meramente  biológicos,  ou
presumidamente  biológicos,  para  adentrar  com força  e  veemência  na  área
afetiva.
Nunca foi tão fácil descobrir a verdade biológica, mas essa verdade passou a
ter pouca valia frente à verdade afetiva. Tanto é assim que se estabeleceu a
diferença entre pai  e genitor.  Pai é o que cria,  o que dá amor,  e genitor é
somente o que gera. Se, durante muito tempo – por presunção legal ou por
falta de conhecimentos científicos -, confundiam-se essas duas figuras, hoje
possível é identificá-las em pessoas distintas.

E, no mesmo sentido, Farias e Rosenvald (2010, p. 547):

Não se pense, de qualquer modo, que a comprovação de origem genética, pela
realização  do  DNA,  é  bastante  para  afirmar  a  existência  de  uma  relação
paterno-filial. É que, apesar da determinação da origem biológica, o vínculo de
filiação pode ser determinado através do tratamento dispensado no cotidiano,
enfim, da afetividade. É o que se convencionou chamar de dessacralização do
DNA, deixando claro não ser um meio de prova absoluto,  embora bastante
importante e recomendável. Apenas não vinculatório.

Destarte, o afeto passa a exercer um papel de construtor e promotor

das relações familiares  (ASSUMPÇÃO, 2004,  p.  49),  bem como se caracteriza

como o “grande continente que recebe todos os mananciais do Direito de Família,

podendo (rectius, devendo) ser o fundamento jurídico de soluções concretas para

os  mais  variados  conflitos  de  interesses  estabelecidos  nessa  sede”.  (FARIAS;

ROSENVALD, 2010, p. 29)

Em decorrência de referido entendimento acerca da relação paterno-

filial,  que  transcende  o  vínculo  genético,  leciona  Carvalho  (2009,  p.  8)  que  o

“conceito  moderno  de  família  é  a  comunidade  formada  pelo  afeto  de  seus

membros,  parentes ou não,  que reciprocamente se enxergam e se consideram

como entes familiares, independente de opção sexual”.

Segundo Shettini (1998, p. 66),

O  filho  é  resultante  de  uma  decisão  física  e  psíquica,  sendo  que  a
‘incorporação afetiva’ é o que confere à filiação suas raízes mais profundas. A
procriação  fisiológica  não  determina  a  persistência  dos  laços  parentais,  no
entanto, a incorporação psicológica tem a propriedade de desenvolver, através
dos vínculos emocionais, a real filiação.

Dessa forma, conforme leciona Delinski (1997, p. 19), a paternidade é,

acima de tudo, socioafetiva, visto que possui um significado mais profundo do que

a verdade biológica, em que o zelo, o amor filial e a natural dedicação ao filho pelo

pai no cotidiano revelam uma verdade afetiva, um vínculo de filiação construído

pelo livre-desejo de atuar em interação entre pai, mãe e filho do coração, formando

verdadeiros laços afetivos, nem sempre presentes na filiação biológica; “até porque
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a filiação real não é a biológica, e sim a cultural, fruto dos vínculos e das relações

de sentimento cultivados durante a convivência com a criança e o adolescente”.

(MADALENO, 2011, p. 471)

Fachin  (1996,  p.  59),  ao  comparar  as duas modalidades de filiação

(biológica e socioafetiva), afirma:

A descendência genética é assim, um dado; a filiação socioafetiva se constrói;
é mais:  uma distinção entre o  virtual  e o real.  A paternidade biológica vem
pronta  sobre  a  filiação;  elo  inato,  indissolúvel,  não  raro  impenetrável.  Ao
reverso,  a relação paterno-filial  socioafetiva se revela; é uma conquista que
ganha  grandeza  e  se  afirma  nos  detalhes.  A primeira  é  traçada  por  uma
informação  obrigatória,  cuja  certeza  (determinada  ou  indeterminável)  pode
demonstrar algo mais do que simples liame biológico. A segunda é fruto de um
querer: ser pai, desejo que se põe na via do querer ser filho; desse desejo ela
nasce e frutifica o que nenhum gene dispensa, mas que por si só pode não
explicar. Se andam juntas, completam-se. Se divorciadas, podem se contrapor.
A verdade biológica é verdade desde logo, do início, principia e acaba com o
fim  da  existência  do  descendente;  mantém-se  incólume,  às  vezes
inexpugnável. A verdade socioafetiva pode até nascer de indícios, mas toma
expressão na prova; nem sempre se apresenta desde o nascimento. Revela o
pai que ao filho empresta o nome, e que mais do que isso o trata publicamente
nessa qualidade, sendo reconhecido como tal no ambiente social; o pai que ao
dar de comer expõe o foro íntimo da paternidade, proclama visceralmente em
todos os momentos, inclusive naqueles em que toma conta do boletim e da
lição de casa. É pai de emoções e sentimentos. Outro pai, nova família. 

Vale ressaltar que, segundo Dias (2011, p. 357-358), “toda paternidade

é necessariamente socioafetiva, podendo ter origem biológica ou não. Em outras

palavras, a paternidade socioafetiva é gênero do qual são espécies a paternidade

biológica e a paternidade não biológica”. Dessa forma, infere-se que para “ser pai”,

- ainda que haja o vínculo biológico -, tem que existir também o vínculo afetivo,

caso contrário haverá apenas a origem genética e não o estado de filiação, sendo

apenas “genitor”. “A paternidade deriva do estado de filiação, independentemente

da origem biológica.” (DIAS, 2011, p. 363)

“É, enfim, a possibilidade de cisão entre os conceitos de genitor e pai”.

(FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 590).

Em razão da doutrina do melhor interesse da criança e dos direitos

fundamentais estabelecidos pela Constituição de 1988, calcados no princípio da

afetividade,  promoveu-se,  gradativamente,  o  reconhecimento  da  filiação

socioafetiva. Diz-se “reconhecimento” e não “surgimento” porque tal modalidade de

filiação, baseada exclusivamente no afeto, sempre existiu e vai continuar existindo,

enquanto o ser humano for capaz de amar.

Assim,  surge,  no  direito  de  família,  “um  novo  personagem  a

desempenhar o importante papel de pai: o pai social, que é o de afeto, visto que
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constrói  uma  relação  com  o  filho,  seja  biológico  ou  não,  moldada  no  amor,

dedicação e carinho constantes”. (ASSUMPÇÃO, 2004, p. 206)

2.2 A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

2.2.1 Previsão legal no código civil de 2002

Conforme  analisado  anteriormente,  não  há  conceito  expresso  de

filiação  ou  paternidade  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  havendo  apenas  a

definição de parentesco, que pode ser estendida àquela.

Inexiste  –  e  não poderia  existir  após  1988 –  uma normal  legal  que  defina
precisamente quem será o pai, uma vez que a pluralidade de seus conceitos e
origens (reconhecida, no âmbito da ciência jurídica pela norma constitucional)
abre um leque de possibilidades que impede a formação de uma certeza única
e  inexorável.  E  estas  múltiplas  possibilidades  correspondem aos  diferentes
critérios para determinação do estado de filho. (FARIAS; ROSENVALD, 2010,
p. 564-565).

O advento do Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406/2002), por sua vez,

apesar  de  não  fazer  menção  expressa  à  filiação  socioafetiva,  possibilitou  sua

construção  jurisprudencial  e  doutrinária,  porquanto  o  legislador  inovou  ao

reconhecer que o parentesco advém de “outra origem”, além da origem natural e

da civil (adoção).

Referido diploma legal dispõe, em seu art. 1.593, que “o parentesco é

natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.

A inovação  trazida  pelo  Novo  Código  encontra-se  na  utilização  do

termo “outra origem”, que consagrou a importância do afeto nas relações humanas

(MADALENO, p. 2011, p. 96), abrindo espaço para o reconhecimento da posse do

estado de filho, fundamento da filiação socioafetiva. Nesse sentido, conclui Dias

(2011,  p.  372):  “a  filiação  que  resulta  da  posse  do  estado  de  filho  constitui

modalidade  de  parentesco  civil  de  ‘outra  origem’,  isto  é,  de  origem  afetiva

(CC.1.593)”.

Fachin  (2004,  p.  22),  ao  interpretar  tal  dispositivo  referente  ao

parentesco, afirma que: “parece induvidoso que o Código Civil reconheça, no art.

1.593, outras espécies de parentesco civil  além daquele decorrente da adoção,

acolhendo a paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho”.
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Vale  ressaltar  que  referido  entendimento  doutrinário  foi  consolidado

pelos  participantes  da  I  Jornada  de  Direito  Civil34,  organizada  pelo  STJ  e  pelo

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação

do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior,  mediante a aprovação dos seguintes

enunciados:

Enunciado 103 – Art.  1.593: o Código Civil  reconhece, no art.  1.593, outras
espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo,
assim,  a  noção  de  que  há  também  parentesco  civil  no  vínculo  parental
proveniente  quer  das  técnicas  de  reprodução  assistida  heteróloga
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante,
quer da paternidade sócio-afetiva, fundada na posse do estado de filho.
Enunciado 108 – Art. 1.603: no fato jurídico do nascimento, mencionado no art.
1.603, compreende-se, à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consanguínea
e também a sócio-afetiva.

Ainda,  a  III  Jornada  de  Direito  Civil35,  realizada  sob  a  mesma

coordenação  da  primeira,  acrescentou  outro  relevante  enunciado  acerca  do

referido entendimento: “Enunciado 256 – Art.  1.593: A posse do estado de filho

(parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”.

Apesar  de  não  constar  menção  expressa  referente  à  filiação

socioafetiva, a doutrina entende que o diploma civil estabeleceu, expressamente,

duas modalidades desse tipo  de relação paterno-filial.  Nesse diapasão,  leciona

Carvalho (2009, p. 293):

O Código Civil de 2002 reconhece expressamente a filiação civil socioafetiva
na  adoção e na  reprodução medicamente assistida heteróloga, ao considerar
pai/mãe  jurídicos  aqueles  que  não  forneceram  o  material  genético,  mas
consentiram na fecundação utilizando material do parceiro e de terceiro doador
para a procriação do filho do casal. O art. 1.593 ampliou outras possibilidades
ao constar genericamente, tratando-se de norma de inclusão, da constituição
de parentesco por outra origem, possibilitando o reconhecimento da filiação em
razão da posse do estado de filho, distinguindo o direito de ser filho da origem
genética.

A filiação  socioafetiva,  portanto,  configura-se  como  uma  construção

doutrinária e jurisprudencial, advinda, evidentemente, da interpretação sistemática

de diversos preceitos constitucionais, muitas vezes repetidos pelo Código Civil de

2002. 

Nesse sentido, aduz Lôbo (2006)36:

34 Realizada no período de 11 a 13 de setembro de 2002.

35  Realizada no período de 1º a 3 de dezembro de 2004.
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Encontram-se  na  Constituição  brasileira  vários  fundamentos  do  estado  de
filiação geral,  que não se resume á filiação biológica: a) todos os filhos são
iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como
escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art.
227,  §§  5º  e  6º);  c)  a  comunidade formada  por  qualquer  dos  pais  e  seus
descendentes,  incluindo-se  os  adotivos,  tem a mesma dignidade de família
constitucionalmente protegida (art.  226,  §  4º);  não é relevante a origem ou
existência de outro pai (genitor);  d) o direito à convivência familiar,  e não a
origem genética, constitui prioridade absoluta da criança e do adolescente (art.
227, caput).

Quanto às disposições do Código Civil:

b)  art.  1.596,  que  reproduz  a  regra  constitucional  de  igualdade  dos  filhos,
havidos ou não da relação de casamento (estes, os antigos legítimos), ou por
adoção,  com  os  mesmos  direitos  e  qualificações.  O  §  6º  do  art.  227  da
Constituição  revolucionou  o  conceito  de  filiação  e  inaugurou  o  paradigma
aberto e inclusivo; c) art. 1.597, V, que admite a filiação mediante inseminação
artificial heteróloga, ou seja, com utilização de sêmen de outro homem, desde
que tenha havido prévia autorização do marido da mãe. A origem do filho, em
relação  aos  pais,  é  parcialmente  biológica,  pois  o  pai  é  exclusivamente
socioafetivo, jamais podendo ser contraditada por investigação de paternidade
ulterior;  d) art.  1.60537,  consagrador da posse do estado de filiação, quando
houver  começo  de  prova  proveniente  dos  pais,  ou,  “quando  existirem
veementes  presunções  resultantes  de  fatos  já  certos”.  As  possibilidades
abertas com esta segunda hipótese são amplas as presunções “veementes”
são verificadas em cada caso, dispensando-se outras provas da situação de
fato. O Código brasileiro não indica, sequer exemplificadamente, as espécies
de presunção, ou a duração, o que nos parece a orientação melhor. [...]; e) art.
1.61438,  continente  de  duas  normas,  ambas  demonstrando  que  o
reconhecimento  do  estado  de  filiação  não  é  imposição  da  natureza  ou  de
exame de laboratório, pois admitem a liberdade de rejeitá-lo. A primeira norma
faz depender a eficácia do reconhecimento ao consentimento do filho maior; se
não  consentir,  a  paternidade,  ainda  que  biológica,  não  será  admitida;  a
segunda  norma  faculta  ao  filho  menor  impugnar  o  reconhecimento  da
paternidade até quatro anos após adquirir a maioridade. Se o filho não quer o
pai biológico, que não promoveu o registro após seu nascimento, pode rejeitá-
lo no exercício de sua liberdade e autonomia. Assim sendo, permanecerá o
registro constando apenas o nome da mãe. Claro está que o artigo não se
aplica  contra  o  pai  registral,  se  o  filho  foi  concebido  na  constância  do
casamento  ou  da  união  estável,  pois  a  declaração  ao  registro  público  do
nascimento  não  se  enquadra  no  conceito  estrito  de  reconhecimento  de
paternidade. 

Há mencionar que tramita Projeto de Lei nº 2.285/2007, de iniciativa do

Deputado Sérgio Barradas Carneiro, o qual é resultado do “Estatuto das Famílias”,

estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Em seu

artigo 3º, tal Estatuto estabelece “o raio de incidência da proteção do que entende

36  Conferência proferida no 5º Congresso Brasileiro de Direito de Família, em Belo Horizonte (MG), em
27 de outubro de 2005.

37  Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer
modo admissível  em direito:  I  – quando houver começo de prova por escrito,  proveniente dos pais,
conjunta ou separadamente; II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos.

38  Art.  1.614. O filho maior não pode ser  reconhecido sem o seu consentimento,  e o menor pode
impugnar o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação.
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merecer a designação de família e que seria qualquer modalidade de comunhão de

vida instituída com a finalidade de convivência familiar”.

2.2.2 Elementos que configuram a filiação socioafetiva

“Socioafetiva 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” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p.

590). Tal situação fática é denominada pela doutrina de “posse do estado de filho”

ou “estado de filho afetivo”39.

Para Orlando Gomes (1994, p. 311) ostentar o estado de filho é “ter de

fato o título correspondente, desfrutar as vantagens a ele ligadas e suportar seus

encargos. É passar a ser tratado como filho”. E tal estado, acrescenta Orlando, é

identificado pela exteriorização da condição de filho, nas seguintes circunstâncias:

a)  sempre  ter  levado  o  nome  dos  presumidos  genitores;  b)  ter  recebido

continuamente o tratamento de filho; c) ter sido constantemente reconhecido, pelos

presumidos pais e pela sociedade, como filho.

Dessa forma, a doutrina determina três elementos caracterizadores da

filiação  socioafetiva,  quais  sejam:  nominatio  (nome),  tractatus  (tratamento)  e

reputatio (fama).

Consoante  Welter  (2003,  p.  156-157),  acerca  dos três  requisitos  da

socioafetividade:

A nominatio, que é o nome, é ter o filho o apelido do pai;  a tractatus é ser
tratado e educado como filho; a reputatio é ser tido e havido por filho na família
e na sociedade em que vive. Isso significa que o nome é o uso constante do
apelido (sobrenome) da família do pai afetivo; o tratamento decorre do filho ser
criado,  educado,  tido  e  apresentado  à  sociedade  como  filho;  a  fama  ou
reputação  é  a  circunstância  de  ser  sempre  considerado,  na  família  e  na
sociedade, como filho.

39 Preferência de Welter (2003, p. 153): não se trata de posse de estado de filho, mas, sim, de estado
de filho afetivo, cujo vínculo entre pais e filho, com o advento da Constituição Federal de 1988, não é de
posse e de domínio, e sim de amor, de ternura, de respeito, de solidariedade, na busca da felicidade
mútua, em cuja convivência não há mais nenhuma hierarquia. Enquanto a família biológica navega na
cavidade  sanguínea,  a  família  afetiva  transcende  os  mares  do  sangue,  conectando  o  ideal  da
paternidade e da maternidade responsável,  hasteando o véu impenetrável  que encobre as relações
sociológicas, regozijando-se com o nascimento emocional e espiritual do filho, edificando a família pelo
cordão  umbilical  do  amor,  do  afeto,  do  desvelo,  do  coração  e  da  emoção,  (re)  velando  o  mistério
insondável da filiação, engendrando um verdadeiro reconhecimento do estado de filho afetivo.
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Entretanto, “a doutrina, em sua maioria, dispensa o requisito do nome,

bastando a comprovação dos requisitos do tratamento e da reputação, visto que o

filho é quase sempre identificado pelo seu prenome” (WELTER, 2003, p. 157).

De acordo com Farias e Rosenvald (2010, p. 548),

é claro que tais elementos caracterizadores precisam estar presentes por um
prazo razoável, um mínimo de duração, dentro do qual é mister a reiteração
dos atos que indicam a existência da relação paterno-filial. Essa estabilidade
do vínculo filiatório dependerá de cada caso, devendo ser estabelecido pelo
magistrado, consideradas as circunstâncias específicas.

Ainda (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 592),

não é preciso que o afeto esteja presente no instante em que é discutida a
filiação  em  juízo.  Não  raro, quando  se  chega  às  instâncias  judiciais  é
exatamente porque o afeto cessou, desapareceu, por diferentes motivos (não
sendo razoável discuti-los). O importante é prova que o afeto esteve presente
durante a convivência, que o afeto foi o elo que entrelaçou aquelas pessoas ao
longo de suas  existências.  Equivale  dizer:  que  a  personalidade  do filho  foi
formada sobre aquele vínculo afetivo, mesmo que, naquele exato instante, não
exista mais.

Ademais,  a  posse  do  estado  de  filho  requer  completa  instrução

probatória,  sendo  admitidos  todos  os  meios  legais  (testemunhas,  documentos,

perícia e depoimentos pessoais a fim de que não restem dúvidas acerca do vínculo

afetivo (WELTER, 2003, p. 160).

No  tocante  ao  “tratamento”,  Nogueira  (2001,  p.  116)  afirma que  se

refere ao elemento clássico de maior valor para que se estabeleça a posse de

estado de filho, visto que é o modo que os pais tratam a sua prole, “assegurando-

lhe manutenção, educação, instrução, enfim, contribuindo de maneira efetiva para

a formação dele como ser humano [...]”. 

Fachin (1996, p. 68), por sua vez, cita julgamento do Supremo Tribunal

de Justiça de Portugal no sentido de que:

o tratamento como filho envolve a reputação de filho ser. Um pai pode tratar um
filho de muitos e variados modos: cuidar da alimentação, do vestuário e do
calçado;  proporcionar  a  instrução  possível;  procurar  apagar  as  tristezas  e
colaborar nas alegrias (...). Dir-se-á que, em termos afectivos, dificilmente se
encontrará expressão mais eloquente de tratamento do que o chamamento de
filho e a aceitação do chamamento de pai.40

40 Julgamento Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, publicado no Boletim de Ministério da Justiça
378/740-752, jul. 1998.
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O  requisito  da  “fama”,  por  sua  vez,  refere-se  à  exteriorização  da

relação entre pretensos pais e filhos perante a sociedade. “É a projeção da teoria

da aparência sobre as relações jurídicas filiatórias, estabelecendo uma situação

fática que merece tratamento jurídico” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 548).

Para Boeira (1999, p. 63), é necessário

que [o filho] tenha sido, constantemente, reconhecido como tal na sociedade e
pelo presumido pai. Aqui a  fama representa a exteriorização do “estado”, em
que terceiros consideram o indivíduo como filho de determinada pessoa, ou
seja, mostra que ele é conhecido como tal pelo público.

O requisito da fama merece cuidado especial, visto que não basta a

prova do “diz-se”,  o “consta”,  o “é voz pública”,  “ouviu dizer”,  pois os boatos e

fofocas  não  configuram  a  reputação,  que  deve  basear-se  em  fatos  concretos

(FRANCESCHINELLI, 1997, p. 75-77).

Welter (2003, p. 158), ao citar Eduardo dos Santos (1999, p. 459-462),

constata:

a reputação e o tratamento dependem da personalidade de cada pessoa, do
seu  temperamento  e  caráter,  da  sua  categoria  e  condição  social,  situação
econômica e familiar, grau de educação e instrução e hábitos, isso porque se
pode chamar alguém de filho sem lhe dar, entretanto, o tratamento de filho. O
tratamento de filho é (dês)velado através de duas condutas: a primeira, pelos
atos  de  proteção  e  amparo  econômico  (sustento,  vestuário,  educação  ou
colocação); a segunda, pela afetividade por parte dos pretensos pais (carinho,
ternura,  desvelo,  amor,  respeito).  Pode  haver  reputação  sem  tratamento  e
tratamento sem reputação, mas o tratamento é o melhor índice de reputação,
que reclama, atos inequívocos, públicos e de certa continuidade. Não basta a
prática  de  um ato  isolado,  com sentido  incerto,  isto  é,  não  são  suficientes
meros fatos episódicos, sem relevância.

A posse do estado de filho, portanto, não importando se biológico ou

não, “atribui direitos que provocam efeitos, sobretudo morais (estado de filiação,

direito  ao  nome,  relações  de  parentesco)  e  patrimoniais  (direito  à  prestação

alimentar, direito à sucessão, etc.” (LEITE, 1994, p. 115). Logo, “a posse do estado

de  filho  nada  mais  é  do  que  o  reconhecimento  jurídico  do  afeto,  com o  claro

objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado” (DIAS, 2011, p.

71).
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2.3 ESPÉCIES DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

2.3.1 Adoção civil

“A adoção é sem qualquer dúvida o exemplo mais pungente da filiação

socioafetiva,  psicológica  e  espiritual,  porque  sustentada,  eminentemente,  nos

vínculos estreitos e únicos de um profundo sentimento de afeição” (MADALENO,

2011, p. 605). 

Fachin (2003, p. 238) leciona que, a fim de compreender o instituto da

adoção, tem-se que promover o desapego de conceitos ultrapassados, tais como a

ideia de que a adoção é mero ato solene apto a estabelecer o vínculo da filiação.

Pelo  contrário,  “é  na  adoção  que  os  laços de  afeto  se  visibilizam desde logo,

sensorialmente, superlativando a base do amor verdadeiro que nutrem entre si pais

e filhos”. 

Anteriormente  à  edição da  Constituição  de 1988  (art.  227,  §  6º),  a

legislação brasileira dispensava tratamento discriminatório ao filho adotivo, o qual, -

além de ser estigmatizado dentro do próprio núcleo familiar -, também ficava em

posição inferior  no que se referia ao direito hereditário.  A adoção,  portanto,  “foi

alçada pela Constituição à mesma dignidade da filiação natural,  confundindo-se

com esta e revelando a primazia dos interesses existenciais e  personalizantes”

(LÔBO, 2006, p. 111).

 De acordo com Madaleno (2011, p. 608),

desde  o  advento  da  Constituição  Federal,  depois,  com  a  promulgação  do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, mais tarde, com a promulgação da Lei
n.  12.010/2009,  o  instituto  da  adoção  sofreu  profundas  e  consistentes
alterações na legislação brasileira, passando a proteger integralmente o infante
e,  finalmente,  a  inseri-lo  no  ventre  de  uma  família  substituta,  [...],  fazendo
desaparecer  definitivamente  as  variações  adotivas  que  cuidavam  de
discriminar o infante, com sua adoção simples, e não integral, como se o afeto
pudesse merecer gradação protegida por lei. 
Deixou o adotado de trazer para a família a alegria do convívio e da presença
infantil,  e  com as  ressalvas  e  os  resguardos  de  se  tratar  de  um indivíduo
estranho, por não circular em suas veias o sangue da família adotiva, mas, ao
revés, incumbe ao grupo familiar, em cujo ventre foi acolhido o infante como
sendo filho do afeto,  o  dever de ‘colaborar  para a  construção de ambiente
capaz de propiciar a plena realização de sua personalidade e a efetiva fruição
de seus direitos fundamentais, de acordo com os princípios da solidariedade e
da responsabilidade.



46

Vale ressaltar que o liame legal de filiação que se estabelece com a

adoção é irrevogável, sendo o adotado desligado de qualquer vínculo com seus

genitores, “ressalvados os impedimentos matrimoniais, de acordo com o art. §§ 5º

e 6º, constituindo, definitivamente, autênticos laços de parentesco entre o adotado

e a família do adotante (CC/2002, art. 1.626)” (ASSUMPÇÃO, 2004, p. 51-52).

2.3.2 Adoção à brasileira

A declaração falsa, voluntária e consciente, perante o Registro Civil, de

vínculo de paternidade e/ou maternidade biológica constitui a adoção à brasileira, a

qual,  evidentemente,  não  observa  os  procedimentos  legais  de  adoção.  Tal

denominação, “à brasileira”, decorre da grande incidência dessa prática no Brasil.

Consoante Madaleno (2011, p. 640):

A adoção à brasileira não é instituto regulado pelo Direito brasileiro, sendo fruto
da prática axiológica, com respaldo doutrinário e jurisprudencial, decorrente da
paternidade  ou  maternidade  socioafetiva,  criada  pelas  pessoas  que  se
declaram perante  o  Cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  como
genitor ou genitora de filho biológico de outrem. (grifado no original)
Não há, realmente, como distinguir um ato de adoção jurídica da denominada
adoção à brasileira, consistente no registro direto da pessoa, como se fosse
filho  biológico,  posto  que  uma e outra  refletem um desejo  de  aproximação
afetiva entre duas pessoas, e neste posicionamento o filho adotivo (de fato ou
de direito) em nada diverge da filiação natural. (grifado no original)

Embora seja uma conduta tipificada como crime pelo Código Penal41

contra o estado de filiação, “não tem havido condenações, pela motivação afetiva

que envolve essa forma de agir” (DIAS, 2011, p. 496). 

Nesse sentido, Lôbo (2003, p. 90) acrescenta que “a sociedade não

repele  tal  conduta;  exalta-a”,  visto  que,  através de um ato  de generosidade,  a

criança é inserida em um núcleo familiar de afeto e solidariedade, garantindo-lhe

seu bem-estar e pleno desenvolvimento, e, por conseguinte, promove a tutela dos

seus direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição (art. 227). 

O  fato  de  “dar  afeto  e  ascendência  à  prole  rejeitada  constrói  a

paternidade  ou  maternidade  socioafetiva  e  retira  por  sua  intenção  altruísta  a

41  Art. 242 – Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido
ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6
(seis)  anos.  Parágrafo único – Se o crime é praticado por  motivo de reconhecida nobreza:  Pena –
detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena.
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conotação  pejorativa  e  ilícita,  porque  trata  dos  pais  do  coração”  (MADALENO,

2011, p. 640).

A jurisprudência, por sua vez, vem consolidando referido entendimento

acerca do reconhecimento de vínculo socioafetivo existente na adoção à brasileira

ao não admitir a anulação do registro civil do pai/mãe afetivos; quando não houve,

no momento da declaração, vício de vontade devidamente provado. 

Segundo Carvalho (2009, p. 295),

a jurisprudência tem cada vez mais desconsiderado a paternidade biológica
para preservar a socioafetividade, o envolvimento afetivo que configura a posse
do estado de filho, inclusive na adoção à brasileira, tendo os tribunais decidido
que  a  paternidade  biológica  fica  superada  pela  ocorrência  da  adoção  à
brasileira e pela configuração da paternidade socioafetiva, ainda que no direito
penal  configure  crime  (art.  242,  CP).  Mesmo  que  o  exame  da  leitura  das
impressões digitais aponte a exclusão da paternidade biológica do pai registral,
a ação negatória de paternidade deve ser julgada improcedente se configurada
a paternidade socioafetiva na adoção à brasileira.

No entanto, Dias (2011, p. 497) acrescenta que,

quando  não  é  reconhecida  a  existência  de  filiação  socioafetiva,  impositivo
admitir a anulação do registro, se este for o desejo do filho e não a vontade
exclusiva  do  pai.  Possível  que  a  ação  seja  movida  visando  só  o  efeito
anulatório, sem que intente o filho ação de investigatória de paternidade contra
o pai  biológico.  Dispõe ele  do direito  de simplesmente excluir  do registro o
nome de quem lá consta como seu genitor.

Dessa forma, os Tribunais têm promovido o reconhecimento dos laços

de  amor  e  afeto  que  ensejaram  e  que  também  sustentam  tal  modalidade  de

adoção, calcada unicamente na vontade de querer ser pai ou mãe, conforme os

seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.  ADOÇÃO  À
BRASILEIRA. 
Se o autor ao registrar a ré como sua filha sabia que ela não era sua filha
biológica,  operou-se  a  denominada  adoção  à  brasileira,  que  é  irrevogável.
Apelação desprovida, por maioria, vencido o relator42.
ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVI. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE.
AÇÃO  MOVIDA  PELO  PAI  REGISTRAL.  REGISTRO  EFETIVADO  NA
VIGÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL.  PATERNIDADE SOCIOAFETIVA QUE SE
MOSTRA  INCONTROVERSA,  JÁ  QUE  ADMITIDA  PELO  PRÓPRIO
DEMANDANTE.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  VÍNCULO
AFETIVO, MANTIDO POR MAIS DE 11 ANOS COM AS INFANTES, QUE SE
SOBREPÕE AO VÍNCULO BIOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE
POR OUTRO FUNDAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA43.

42  TJRS, Apelação Cível n. 70003476488, de Santo Angelo, Rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade,
julgado em 6-11-2003.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIÃO  ESTÁVEL.  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.
EXAME  DE DNA AFASTANDO A PATERNIDADE.  RECONHECIMENTO  DA
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
A constatação da inexistência de paternidade biológica, comprovada por exame
de DNA,  entre  o  pai  registral  e  a  menor,  não  é  suficiente,  por  si  só,  para
declaração  negatória  da  paternidade  e  anulação  do  registro  civil,  se  as
circunstâncias do caso – a morte do indigitado pai biológico da menor como
sendo causa da ação intentada – mais a constatação de existência de relação
socioafetiva entre pai registral e a criança evidenciam a coesão do registro civil
e da paternidade assumida, mormente o casal, mesmo diante da publicidade
da relação espúria com outrem, continuar a conviver em união estável superior
a dez anos. Negaram provimento à apelação44.

Destarte, a adoção à brasileira torna-se irrevogável quando edificado o

estado de filho afetivo (posse do estado de filho), pois, neste caso, nasce a filiação

socioafetiva (WELTER, 2003, p. 159). 

Segundo Madaleno (2011, p. 641), ainda que os tribunais neguem a

revogação  da  perfilhação  socioafetiva  e  registral  (CC,  art.  1.604),  tal  qual  é

irreversível a própria adoção (ECA, art. 39, § 1º), é direito do adotado conhecer sua

origem biológica, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Consoante Dias (2011, p. 363),

o direito de conhecer a origem genética, a própria ascendência familiar, é um
preceito  fundamental,  um  direito  de  personalidade:  direito  individual,
personalíssimo, que é necessariamente o direito à filiação. Seu exercício não
significa  inserção  em  relação  de  família.  Uma  coisa  é  vindicar  a  origem
genética, outra é investigar a paternidade. A paternidade deriva do estado de
filiação, independentemente da origem biológica.

Assim, quando já estabelecido um estado de filiação, a identificação da

origem genética não terá o condão de modificar referida paternidade fundada no

afeto,  oriunda  da  adoção  à  brasileira.  Dessa  forma,  a  investigação  da  origem

biológica só alcançará todos os efeitos jurídicos se o investigante não tiver um pai.

Caso contrário, os efeitos serão apenas para suprir a necessidade psicológica de

conhecer a sua ancestralidade, para preservar os impedimentos matrimoniais e,

por último, para preservar a saúde e a vida, em caso de doença grave genética

(WELTER, 2003, p. 188).

Desse modo, “o reconhecimento da paternidade biológica e a produção

de todos os efeitos somente ocorrerão se inexistir filiação socioafetiva, pois esta

prevalece sobre a origem genética” (CARVALHO, 2009, p. 312).

43 TJRS, Apelação Cível n. 70027157759, de Sapiranga, Rel. Des. Vasco Della Giustina, julgado em 03-
12-2008.

44  TJRS, Apelação Cível n. 70028659811, de Ijuí, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, julgado em
29-04-2009.
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Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.  PRESENÇA DA
RELAÇÃO DE SOCIOAFETIVIDADE. DETERMINAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO
ATRAVÉS  DO  EXAME  DE  DNA.  MANUTENÇÃO  DO  REGISTRO  COM  A
DECLARAÇÃO  DA PATERNIDADE  BIOLÓGICA.  POSSIBILIDADE.  TEORIA
TRIDIMENSIONAL. 
Mesmo havendo pai registral, o filho tem o direito constitucional de buscar sua
filiação biológica (CF, art.  227,  § 6º),  pelo princípio da dignidade da pessoa
humana. O estado de filiação é a qualificação jurídica da relação de parentesco
entre  pai  e  filho  que  estabelece  um  complexo  de  direitos  e  deveres
reciprocamente  considerados.  Constitui-se  em  decorrência  da  lei  (artigos
1.593, 1.596 e 1.597 do Código Civil, e 227 da Constituição Federal), ou em
razão da posse do estado de filho advinda da convivência  familiar.  Nem a
paternidade socioafetiva e nem a paternidade biológica podem se sobrepor
uma à outra. Ambas as paternidades são iguais, não havendo prevalência de
nenhuma delas porque fazem parte da condição humana tridimensional, que é
genética, afetiva e ontológica. Apelo provido. Apelo provido45.

Destarte,  o  reconhecimento  jurídico  do  vínculo  afetivo  entre

adotante  e  adotado,  em  sede  de  adoção  à  brasileira,  torna  irrevogável  o

estabelecimento da filiação. Conclui-se, portanto, que “o facto de viver como se o

vínculo biológico existisse cria [...] uma comunidade psicológica que pode ser tão

forte  como  a  comunidade  de  sangue  [...]  que  seria  pouco  realista  abalar  [...]”

(OLIVEIRA, 1998, p. 421).

2.3.3 Adoção à brasileira ou reconhecimento voluntário de filho do cônjuge 
ou da companheira

A declaração falsa, voluntária e consciente, perante o Registro Civil,

acerca de vínculo parental biológico referente a filho do cônjuge ou companheira

configura-se como uma modalidade unilateral de adoção à brasileira.

Conforme  visto  anteriormente,  quando,  além  do  registro  civil,  se

desenvolve um vínculo afetivo paterno-filial, edifica-se o estado de filho afetivo e,

por conseguinte, a filiação socioafetiva; a qual torna a adoção irretratável.

Em  consonância  com  tal  entendimento,  já  consolidado  pela

jurisprudência, os Tribunais vêm se posicionando pela improcedência das ações de

anulação do registro propostas pelos pais registrais, quando findo o casamento ou

45  TJRS, Apelação n. Cível 70029363918, de Santa Maria, Rel. Des. Claudir Fidélis Faccenda, julgado
em 07-5-2009.
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a união estável, sob o argumento de que não há vínculo genético e de que houve

indução a erro pela mãe biológica do demandado:

DIREITO  DE  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  DE
PATERNIDADE.  ADOÇÃO  À  BRASILEIRA.  GENITOR  QUE  REGISTROU
FILHO DE SUA CONVIVENTE, MESMO SABENDO QUE NÃO ERA SEU. ATO
IRREVERSÍVEL.  EXEGESE  DO  ARTIGO  1.604  DO  CÓDIGO  CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO APTO A GERAR A ANULAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos  tempos  atuais,  em  que  solidificada  está  a  paternidade  socioafetiva,
verifica-se  que  somente  um  vício  extremamente  grave,  muito  bem
consubstanciado em provas robustas, é apto a autorizar a exclusão do pai do
registro  de  nascimento  do  filho.  Tal  mácula,  portanto,  está  longe  de  ser
configurada na hipótese em que o pai reconhece voluntariamente o filho de sua
convivente, apenas cedendo ao pedido desta.
A propósito, o que se constata é que o autor, ao seu alvedrio – de maneira
espontânea,  pois  -,  reconheceu o  apelado  como filho,  motivo  pelo  qual  se
conclui  impossível  que,  ao  menos  por  curto  interregno,  não  tenha  havido
ligação afetiva com a criança, sobretudo nos seus primeiros anos de vida46.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM
ANULAÇÃO DE ASSENTAMENTO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
REGISTRO  DE  NASCIMENTO  DE  FILHO  NÃO  BIOLÓGICO.  ATO
VOLUNTÁRIO  E  CONSCIENTE.  IRRETRATABILIDADE  E
IRREVOGABILIDADE.  EXEGESE  DO  ART.  1.604  DO  CÓDIGO  CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No caso, não se verifica a ocorrência do alegado vício de consentimento que
poderia  embasar  a  pretensão  anulatória,  pois,  para  tanto,  se  exige  prova
específica e contundente, a qual não foi produzida.
Embora não seja ele o pai biológico do Apelado, tal fato não torna nulo aquele
registro efetuado de livre e espontânea vontade. É que a verdade registral deve
prevalecer sobre a biológica, em face da relação socioafetiva existente entre as
partes.
Acrescente-se  que  o  Réu,  em  seu  depoimento,  demonstrou  o  desejo  de
permanecer  registrado  como  filho  do  Autor,  visto  não  possuir  outra  figura
paterna  e  por  ainda  se  considerar  filho  deste.  Além disso,  declarou  que  o
tratamento entre os dois era de pai e filho e que o Autor sempre se mostrou
amoroso. Dessa forma, apesar de atualmente não manterem contato, persiste
ainda aquele vínculo afetivo construído durante a infância do Requerido47.

Vale ressaltar, ainda, a explanação de Carvalho (2009, p. 328):

Em matéria de paternidade e filiação, a verdade está longe de ser absoluta,
não  se  prendendo  a  critério  único,  existindo,  além  do  vínculo  biológico,  o
vínculo registral e os vínculos social e afetivo. Existem situações onde o liame
consanguíneo não se verifica  e,  ainda assim, persiste  a relação jurídica da
paternidade dada a sua expressão social, como ocorre, por exemplo, quando
um  homem,  com  a  anuência  materna,  firma  o  registro  da  paternidade,
consciente  da  inexistência  do  vínculo  biológico  ou,  ainda  nas  hipóteses  da
chamada adoção à brasileira, que ocorre com a declaração falsa de filiação no
registro civil,  sem observar o procedimento de adoção, gerando por motivos
nobres,  ainda  que  juridicamente  ilegais,  os  vínculos  de  paternidade  e
maternidade  registral.  Nos  casos  de  reconhecimento  da  paternidade,
consciente que não é o pai biológico, por determinação legal não é dado ao pai
registral arrepender-se e buscar a revogação do seu ato.

46  TJSC, Apelação Cível n. 2011.056014-6, de Canoinhas, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, julgado em 30-3-
2012.

47  TJSC, Apelação Cível 2008.038527-0, da Capital, Rel. Des. Victor Ferreira, julgado em 1º-08-02011.
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Assim, “restando comprovada a existência de vínculo afetivo e a posse

do estado de filho com o pai registral, mesmo demonstrando que o registro não

espelha a verdade biológica, não há como retificá-lo” (CARVALHO, 2009, p. 328).

2.3.4 Adoção de fato ou “filho de criação”

A filiação  socioafetiva  também  ocorre  naquelas  situações  em  que,

embora não exista nenhum vínculo biológico, jurídico (adoção) ou legal (registro),

uma criança é inserida em um núcleo familiar por mera opção deste, sendo-lhe

desvelado todo o cuidado, amor e ternura. É, “enfim, uma família, cuja mola mestra

é o amor entre seus integrantes; uma família, cujo único vínculo probatório é o

afeto”  (WELTER,  2003,  p.  149).  Tal  figura  da  criança  criada  por  família  não-

biológica e sem registro, denomina-se, popularmente, “filho de criação”.

No  tocante  à  referida  denominação  popular,  Dias  (2011,  p.  501)

contrapõe que “a pejorativa complementação ‘de criação’ está mais do que na hora

de ser abolida”, visto que:

a partir do momento em que passou a vigorar o princípio da proteção integral, a
filiação não merece designações discriminatórias. A palavra filho não admite
qualquer adjetivação.  A identidade dos vínculos de filiação divorciou-se das
verdades biológica, registral e jurídica (DIAS, 2011, p. 501).

Em virtude de a adoção de fato ser calcada unicamente no afeto, é

necessária  a  existência  de  um conjunto  probatório  que  demonstre  a  posse  do

estado de filho afetivo, a fim de que tal situação seja reconhecida juridicamente

para que o adotado possa desfrutar de todos os direitos inerentes à filiação.

Vale ressaltar que a filiação socioafetiva, consubstanciada na adoção

de fato, também pode ocorrer unilateralmente, quando um dos pais possui vínculo

biológico com a criança e o outro somente o vínculo afetivo.

Segundo Veloso (1997, p. 214):

Quem acolhe, protege, educa, orienta, repreende, veste, alimenta, quem ama e
cria uma criança, é pai. Pai de fato, mas sem dúvida, pai. O ‘pai de criação’ tem
posse de estado com relação a seu ‘filho de criação’. Há nesta relação uma
realidade sociológica e afetiva que o direito tem de enxergar e socorrer. O que
cria,  o que fica no lugar  do pai,  tem direito e deveres para com a criança,
obervado o que for melhor para os interesses desta.
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Para Nogueira (2001, p. 56), referente à relação de pais e filhos de
criação:

A filiação, nesse caso, é verificada por uma manifestação espontânea dos pais
sociológicos, que, por pura opção, efetivamente mantêm um vínculo de filiação,
ao desempenhar um papel protetor, educador e emocional de pais, devendo
estes  ser  considerados como os  verdadeiros  pais  em caso  de conflitos  de
filiação. Deve ser considerada como a mais relevante a família sociológica, pois
é a paternidade determinada por um construído diário e não por um mero fator
de sangue, haverá de ser levada em conta a realidade sociológica vivenciada
pela criança.

Não obstante a relação entre pai e filho “de criação” concretizar a mais

pura e verdadeira filiação fundada no afeto, os Tribunais pátrios, em sua maioria,

não vêm reconhecendo tal situação (estado de filho afetivo), mormente em sede de

petição de herança, em decorrência da falta de registro e prova documental capaz

de comprovar a vontade de adotar dos pais “de criação”.

Tal  entendimento  retrógrado  pode  ser  vislumbrado,  inclusive,  na

jurisprudência do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO CUMULADA COM
PETIÇÃO  DE  HERANÇA.  ‘FILHA  DE  CRIAÇÃO’.  DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.  INVIABILIDADE DA PRETENSÃO.  A relação  socioafetiva
serve para preservar uma filiação juridicamente já constituída, modo voluntário,
pelo registro (que define, no plano jurídico, a existência do laço- art. 1.603 do
Código  Civil),  jamais  sendo suficiente  para  constituí-la  de  modo forçado,  à
revelia  da  vontade  do  genitor.  Dar  tamanha  extensão  a  parentalidade
socioafetiva, resultará, por certo, não em proteção aos interesses de crianças e
adolescentes, mas, ao contrário, em desserviço a eles, pois, se consolidada tal
tese,  ninguém mais correrá o  risco de tomar uma criança em guarda,  com
receio de, mais adiante, se ver réu de uma investigatória de paternidade ou
maternidade. É bom ter os olhos bem abertos, para não se deixar tomar pela
bem intencionada, mas ingênua, ilusão de que em tais  situações se estará
preservando  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  pois  o  que
invariavelmente se encontra por trás de pretensões da espécie aqui deduzida
nada mais é do que o reles interesse patrimonial. É de indagar se a apelante
deduziria este pleito se os falecidos guardiões fossem pessoas desprovidas de
posses. Precedentes. Por maioria, negaram provimento48.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA.
HIPÓTESE  TÍPICA DE  ‘FILHO  DE  CRIAÇÃO’,  NÃO  ADOTADO  QUANDO
AINDA EM  VIDA PELOS  ‘PAIS  DE  CRIAÇÃO’.  DECLARAÇÃO  PARA FIM
EXCLUSIVO AO DIREITO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO, CARÊNCIA DA AÇÃO INTERPOSTA. Criança que, com pouco mais
de um ano de idade foi dada para criação em outra família, desvinculando-se
da família biológica. A condição de “filho de criação” não gera qualquer efeito
patrimonial,  nem  viabiliza  o  reconhecimento  de  adoção  de  fato.  O  vínculo
afetivo só pode conferir efeito jurídico quando espontâneo e voluntariamente
assumido. Hipótese não ocorrida nos casos dos autos, em que a autora busca
ver  reconhecida  a  filiação  sócio-afetiva  em  relação  aos  falecidos  pais  de
criação com o intuito exclusivamente patrimonial.
[...] não há como o Judiciário atribuir a apelante a condição de filha, porque
seus pais de criação poderiam tê-la adotado formalmente e não o fizeram, ou

48  TJRS, Apelação Cível n. 70041644311, da Capital, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em
4.8.2011.
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seja, se os de cujus pretendessem reconhecê-la como filha certamente teriam
promovido sua adoção ou lavrado algum instrumento público neste sentido, o
que não fizeram.
O vínculo de filiação somente pode ter origem no fato biológico ou na vontade
livre  e  consciente.  A hipótese dos autos,  entretanto,  reveste-se na situação
típica do filho de criação, não adotado pelo casal, quando ainda em vida.
[...]  no  sistema jurídico  brasileiro  não existe  a  adoção de  fato  e  o  filho  de
criação. Não se admite ação declaratória sobre a existência de fato. O ato de
acolher  pessoa como “filho de criação” não origina  qualquer  efeito  jurídico.
Logo, não pode ser tido como adotado ou equiparado aos filhos biológicos para
fins legais tais como direito a herança.49 

Referido entendimento jurisprudencial é totalmente contrário a tudo que

foi edificado, arduamente, pelo instituto da filiação socioafetiva, visto que enseja

uma segregação do instituto familiar, deixando à margem da tutela do direito as

famílias fundadas tão somente no afeto, a fim de priorizar uma verdade formal e,

muitas vezes, fictícia que permeia o registro. 

Dessa forma, tal posicionamento não só promove a desigualdade de

filiações  combatida  pela  doutrina  do  direito  de  família,  como  também  vai  de

encontro  aos  princípios  constitucionais  do  melhor  interesse  da  criança  e  o  da

dignidade da pessoa humana.

Em razão de a jurisprudência não convergir quanto a esse aspecto, há

outros  julgados  mais  recentes  que  demonstram  um  posicionamento  mais

condizente com os avanços ocorridos no direito de família,  no tocante ao valor

jurídico conferido ao afeto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.  ADOÇÃO SOCIOAFETIVA.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. Presente prova inequívoca da
relação  mãe e  filha,  revelando o  vínculo  afetivo  e  familiar  e  a  vontade  da
falecida na manutenção do  vínculo,  é  de  ser  deferido o  pedido  de adoção
póstuma. Precedentes. Apelo desprovido, de plano.
Ademais, o fato da apelada não ter sido mencionada no testamento deixado
por  M.  não  evidencia  a  não  intenção  de  adotá-la  e  nem  afasta  eventual
reconhecimento do estado de M.R como filha. Isso porque, a prova dos autos
indica tratar-se a falecida de pessoa simples que, por certo,  desconhecia a
possibilidade de regularizar a situação de adoção.50 
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO PÓSTUMA. DEFERIMENTO. MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA DE VONTADE POR PARTE DO FALECIDO. No caso, há provas
inequívocas da intenção do falecido em adotar o adotando, que esteve sob sua
guarda e de sua mulher, autora da ação, desde os primeiros meses de vida,
estando  evidenciada  a  relação  de  pai  e  filho  estabelecida  entre  ambos.
Revelado o vínculo afetivo e familiar, resta autorizado o deferimento do pedido

49  TJRS, Apelação Cível n. 70028442630, de São Lourenço do Sul, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel,
julgado em 22-7-2009.

50  TJRS, Apelação Cível n. 70048610422, de Sâo Leopoldo, Rel. Des. Jorge Luís Dall ‘Agnol, julgado
em 13-7-2012.
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de  adoção.  Precedentes  desta  Corte  e  do  STJ.  Manutenção  da  sentença.
APELAÇÃO DESPROVIDA.51

Em  suma,  “percebemos  claramente  que  os  filhos  de  criação  não

possuem  os  seus  direitos  tutelados  pelo  simples  fato  de  não  haver  uma

formalidade legal, no caso a adoção judicial” (OTONI, 2012, p. 48).

Enfim,  há  evidente  contradição  entre  o  que  dispõe  a  Constituição

Federal e as decisões reiteradas dos Tribunais, visto que, por incrível que pareça,

há julgados em que “os filhos de criação não podem ser equiparados aos filhos

adotivos,  nem aos filhos biológicos,  pouco importando a incidência das normas

constitucionais. Assim, o que ocorre na prática é totalmente diverso do que dispõe

a Constituição” (OTONI, 2012, p. 47). 

51  TJRS, Apelação Cível n. 70046191953, de Santa Rosa, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, julgado
em 16.2.2012.
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3 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

A obrigação alimentar constitui dever mútuo e recíproco entre parentes,

cônjuges ou companheiros.  Dessa forma, os que têm recursos devem fornecer

alimentos, em natureza ou dinheiro, para sustento daqueles “que necessitem para

viver de modo compatível com a sua condição social,  inclusive para atender às

necessidades  de  sua  educação”,  conforme  art.  1.694,  caput,  do  Código  Civil

(WALD; DA FONSECA, 2009, p. 49).

Os  alimentos,  portanto,  “têm  por  finalidade  fornecer  a  um  parente,

cônjuge ou companheiro o necessário à sua subsistência” (GONÇALVES, 2010, p.

481).

Assevera Rizzardo (2004, p. 717) que a obrigação alimentar é:

um  dever  legal  de  mútuo  auxílio  familiar,  transformado  em  norma,  ou
mandamento jurídico.  Originariamente,  não passava de um dever moral,  ou
uma obrigação ética, que no direito romano se expressava na equidade, ou no
officium pietatis, ou na caritas. No entanto, as razões que obrigam a sustentar
os  parentes  e  a  dar  assistência  ao  cônjuge  transcendem  as  simples
justificativas morais ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito
natural.  É  inata  na  pessoa  a  inclinação  para  prestar  ajuda,  socorrer  e  dar
sustento.

Ainda, de acordo com Wald e da Fonseca (2009, p. 50):

A finalidade dos alimentos é, portanto, assegurar o direito à vida, substituindo a
assistência  da  família  à  solidariedade  social  que  une  os  membros  da
coletividade,  uma vez  que  os  indivíduos  que  não  tenham a  quem recorrer
diretamente  serão,  em  tese,  sustentados  pelo  Estado.  Nesse  sentido,  o
primeiro  círculo  dessa  solidariedade é o  da família  e  somente  na  sua falta
dever-se-á recorrer ao Estado.

Ademais, leciona Venosa (2010, p. 356) que a compreensão do termo

“alimentos”, no âmbito jurídico, é mais ampla, “pois a palavra, além de abranger os

alimentos  propriamente  ditos,  deve  referir-se  também  à  satisfação  de  outras

necessidades  essenciais  da  vida  em  sociedade”,  como  a  moradia,  vestuário,

assistência médica, instrução, etc. Logo, a expressão “alimentos” compreende não

só  o  indispensável  ao  sustento,  como também o necessário  à  manutenção  da

condição social e moral do alimentando.
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“Anote-se, também, que há interesse público nos alimentos, pois se os

parentes não atenderem às necessidades básicas do necessitado, haverá mais um

problema social que afetará os cofres da Administração” (VENOSA, 2010, p. 357).

Nesse diapasão:

A tendência  moderna  é  a  de  impor  ao  Estado  o  dever  de  socorro  dos
necessitados, tarefa que ele se desincumbe, ou deve desincumbir-se, por meio
de sua atividade assistencial. Mas, no intuito de aliviar-se desse encargo, ou na
inviabilidade de cumpri-lo, o Estado o transfere, por determinação legal,  aos
parentes,  cônjuges ou  companheiro  do  necessitado,  cada  vez  que  aqueles
possam atender tal incumbência. (RODRIGUES, 2004, p. 373)

Em razão disso, o Estado apresenta grande interesse no cumprimento

das disposições legais que impõem a obrigação alimentar,  pois,  caso contrário,

haveria  aumento  no  número  de  pessoas  necessitadas  e  desprotegidas  a  ser

amparadas por ele e, consequentemente, mais despesas públicas. “Daí a razão por

que as aludidas normas são consideradas de ordem pública,  inderrogáveis por

convenção entre os particulares e impostas por meio de violenta sanção, como a

pena de prisão a que está sujeito o infrator” (GONÇALVES, 2010, p. 482).

Em linha fundamental, explana Venosa (2010, p. 357):

quem não pode prover a própria subsistência nem por isso deve ser relegado
ao  infortúnio.  A pouca  idade,  a  velhice,  a  doença,  a  falta  de  trabalho  ou
qualquer  incapacidade  pode  colocar  a  pessoa  em  estado  de  necessidade
alimentar. A sociedade deve prestar-lhe auxílio. O Estado designa em primeiro
lugar  os  parentes  para  fazê-lo,  aliviando  em parte  seu  encargo  social.  Os
parentes podem exigir uns dos outros os alimentos e os cônjuges devem-se
mútua assistência. A mulher e o esposo, não sendo parentes ou afins, devem-
se alimentos com fundamento no vínculo conjugal. Também os companheiros
em  união  estável  estão  na  mesma  situação  atualmente.  Daí  decorre,
igualmente,  o  interesse  público  em matéria  de  alimentos.  Como  vemos,  a
obrigação alimentar interessa ao Estado, à sociedade e à família.

Conforme já analisado, o parentesco pode resultar da consanguinidade

ou de outra origem (art.  1593,  do Código Civil),  como o afeto,  por exemplo.

Logo,  pode-se  inferir  que  a  filiação  socioafetiva  implica  no  dever  de  prestar

alimentos, visto que o vínculo parental é pressuposto da obrigação alimentar. 

Esse é o particular deste capítulo.
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3.1 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR: NATUREZA JURÍDICA,  PRESSUPOSTOS E
CARACTERÍSTICAS

A natureza jurídica do direito de prestar alimentos não é tema pacífico

entre  os  doutrinadores.  Alguns  autores  o  consideram  direito  pessoal  e

extrapatrimonial e outros, por sua vez, afirmam ser aquele um direito patrimonial.

Porém,  o  entendimento  preponderante  é  o  que  atribui,  ao  direito  de  prestar

alimentos, natureza mista, “qualificando-o como um direito de conteúdo patrimonial

e finalidade pessoal” (GONÇALVES, 2010, p. 483).

Segundo  Wald  e  da  Fonseca  (2009,  p.  50),  a  obrigação  alimentar

configura-se com a presença de três pressupostos básicos, a saber: i) o vínculo de

parentesco,  casamento  ou  união  estável;  ii)  a  possibilidade  econômica  do

alimentante e iii) a necessidade do alimentando. 

Referido entendimento é extraído da análise dos seguintes dispositivos

do Código Civil de 2002:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§  1º.  Os  alimentos  devem ser  fixados  na  proporção  das  necessidades  do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele,
de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.

Dessa  forma,  os  sujeitos  da  obrigação  alimentar  são  aqueles  que

possuem, entre si,  vínculo de parentesco,  conjugal  ou de união estável,  sendo

necessário  que  um  deles  esteja  financeiramente  necessitado,  a  ponto  de  não

conseguir  prover  à  própria  mantença,  e  o  outro  possua  condições  de  prestar

auxílio.

Quanto  à  obrigação alimentar  decorrente  do vínculo  de  parentesco,

afirma Gonçalves (2010, p. 511):

só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não tem recursos próprios e
está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou outro motivo
relevante. Não importa a causa pela qual o reclamante foi reduzido à condição
de necessitado, tendo direito a pensão ainda que culpado por essa situação.
Nesse caso, entretanto, os alimentos serão apenas os indispensáveis à sua
subsistência, como proclama o § 2º do art. 1.694 do Código Civil de 2002, que
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nesse ponto inova, trazendo para o texto legal a distinção feita pela doutrina
entre alimentos naturais ou necessários (necessarium vitae),  indispensáveis à
subsistência e destinados à alimentação, vestuário, saúde, habitação etc.,  e
alimentos  civis  ou  côngruos (necessarium personae),  destinados a manter a
condição social, o status da família.

Os  pressupostos  referentes  à  necessidade  do  alimentando  e  à

possibilidade do alimentante, que devem coexistir, constituem o chamado binômio

alimentar  ou  binômio  necessidade-possibilidade,  o  qual  serve  como  principal

critério  de  fixação  do  quantum  das  prestações  alimentares  e  das  alterações

subsequentes.

Nesse contexto:

os  alimentos  são  fixados  com observância  ao  chamado  binômio  alimentar:
necessidades da pessoa que os reclama versus possibilidades de quem deve
prestá-los,  ambos  os  aspectos  tomados  sob  o  prisma  do  padrão  de  vida
usufruído pelos partícipes dessa relação. (WALD; DA FONSECA, 2009, p. 68)
as  pensões  alimentícias  são  essencialmente  variáveis,  sendo  modificadas
quando  houver  alteração  das  necessidades  do  reclamante  ou  das
possibilidades do alimentante, podendo ocorrer, conforme o caso, exoneração,
redução ou agravação do montante devido. (WALD; DA FONSECA, 2009, p.
50)

Ademais,  há  falar  em  relevante  distinção  entre  dever  familiar  e

obrigação  alimentar.  Segundo  Gonçalves  (2010,  p.  488),  “entre  pais  e  filhos

menores, cônjuges e companheiros não existe propriamente  obrigação alimentar,

mas  dever familiar,  respectivamente de sustento e mútua assistência”,  que está

previsto nos arts. 1.566, III e IV, e 1.724 do Código Civil.

A obrigação alimentar, por sua vez, prevista no art. 1.694 do referido

diploma  civil,  é  fundada  no  parentesco,  “ficando  circunscrita  aos  ascendentes,

descendentes  e  colaterais  até  o  segundo  grau,  com  reciprocidade,  tendo  por

fundamento o princípio da solidariedade familiar” (GONÇALVES, 2010, p. 488).

Nesse diapasão, leciona Orlando Gomes (2002, p. 428-429):

não se deve, realmente, confundir a obrigação de prestar alimentos com certos
deveres familiares,  de sustento,  assistência  e  socorro,  como os que tem o
marido em relação à mulher e os pais para com os filhos, enquanto menores –
deveres que devem ser cumpridos incondicionalmente. A obrigação de prestar
alimentos ‘stricto sensu’ tem pressupostos que a diferenciam de tais  deveres.
Ao  contrário  desses  deveres  familiares,  é  recíproca,  depende  das
possibilidades do devedor e somente se torna exigível se o credor potencial
estiver necessitado.

 

Jurisprudência, por sua vez, segue esse entendimento:
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A  doutrina,  inclusive  com  respaldo  na  lei,  identifica  duas  espécies  de
obrigações alimentares, distintas, dos pais para com os filhos: uma resultante
do pátrio poder, consubstanciada na obrigação de sustento da prole durante a
menoridade.  E  outra,  mais  ampla,  de  caráter  geral,  fora  do  pátrio  poder  e
vinculada à relação de parentesco em linha reta52.

Assim,  infere-se  que  o  sustento  de  um filho  menor  não  é  caso  de

verificar a capacidade econômica do pai (binômio alimentar) para que, só então, se

decida se este deve pagar ou não pagar pensão alimentar. Pelo contrário, é um

dever imposto a qualquer pai, independentemente de suas condições financeiras,

porém proporcionais a estas.

Em suma, “a obrigação de sustento dos filhos cessa com a maioridade

civil, ao passo que o dever de prestar alimentos pode durar a vida inteira, entre

parentes (inclusive entre pais e filhos capazes plenamente que não tenham como

se manter), cônjuges e companheiros” (DE FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 692).

Cumpre  ressaltar  que  o  uso  terminológico  dos  conceitos  de  dever

alimentar  e  obrigação  alimentar não  é  dos  melhores,  gerando  confusões

conceituais.  Todavia, o grande objetivo prático dessa diferenciação é esclarecer

que os alimentos decorrentes do poder familiar trazem consigo uma presunção de

necessidade, enquanto que os alimentos fundados no parentesco, na união estável

e no casamento exigem a comprovação da necessidade de quem os pleiteia (DE

FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 693).

Após a  análise  dos pressupostos  da obrigação alimentar,  imperioso

elencar  as  principais  características  estabelecidas  pelo  Código  Civil  acerca  do

direito  de  prestar  alimentos,  o  qual  é:  personalíssimo,  transmissível,  divisível,

mutável  ou  variável,  irrestituível  ou  irrepetível,  irrenunciável,  imprescritível,

impenhorável, incessível, incompensável, intransacionável, recíproco e atual.

O direito a alimentos, em razão de ter por finalidade a subsistência do

alimentando,  configura-se  como  um direito  pessoal  e  intransferível.  Tal  caráter

personalíssimo  não  permite  que  sua  titularidade  seja  passada  para  outrem

mediante  negócio  ou  fato  jurídico.  Assim,  “a  sua  qualidade  de  direito  da

personalidade é reconhecida pelo fato de se tratar de um direito inato tendente a

assegurar a subsistência e integridade física do ser humano” (GONÇALVES, 2010,

p. 500-501).

A característica  referente  à  transmissibilidade  está  prevista  no  art.

1.700  do  Código  Civil,  o  qual  dispõe  que:  “a  obrigação  de  prestar  alimentos

52  TJMG, Apelação Cível n. 1.0105.03.076708-8/001(1), Rel. Des. Wander Marotta, julgado em 2-4-
2004.
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transmite-se  aos  herdeiros  do  devedor,  na  forma do  art.  1.694”.  Tal  regra  tem

suscitado dúvidas e incertezas entre os doutrinadores, visto que não deixa claro se

o  que  se  transmite  é  a  própria  obrigação  alimentar  ou  apenas  as  prestações

vencidas e não pagas, bem como se a transmissão é feita de acordo com as forças

da herança ou na proporção das necessidades do reclamante e da possibilidade da

pessoa obrigada (GONÇALVES, 2010, p. 490).

Quanto a esse assunto, conclui Veloso (2002, p. 40):

o art. 1.700, a meu ver, só pode ter aplicação se o alimentado não é, por sua
vez,  herdeiro  do  devedor  da  pensão.  E,  ainda,  esse  artigo  só  pode  ser
invocado se o dever de prestar alimentos já foi determinado por acordo ou por
sentença judicial [...] em qualquer caso, a obrigação do herdeiro tem de estar
limitada  às  forças  da  herança,  pois  o  art.  1.792,  embora  não  tenha  sido
expressamente invocado no art. 1.700, enuncia um princípio capital de Direito
das Sucessões, o de que o herdeiro só responde intra vires hereditatis = dentro
das forças da herança.

A obrigação alimentar é divisível, ou seja, conjunta, visto que não há

dispositivo legal impondo a solidariedade entre os devedores. Dessa forma, cada

devedor responde por sua quota-parte, conforme as possibilidades econômicas de

cada um. Tal característica encontra-se no art. 1.698 do Código Civil, o qual dispõe

que  “sendo  várias  as  pessoas  obrigadas  a  prestar  alimentos,  todas  devem

concorrer na proporção dos respectivos recursos, e,  intentada ação contra uma

delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”.

O aspecto mutável ou variável da obrigação alimentar reside no fato

desta ser passível de alterações em seus pressupostos objetivos: a necessidade

do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada. Em função da variabilidade

desses  elementos  em  razão  de  diversas  circunstâncias,  a  lei  permite  que  se

proceda  à  alteração  da  pensão,  mediante  ação  revisional  ou  de  exoneração

(GONÇALVES, 2010, p. 500), consoante art. 1.699 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao
juiz,  conforme  as  circunstâncias,  exoneração,  redução  ou  majoração  do
encargo.

Os alimentos  também são irrepetíveis  ou  irrestituíveis.  Isso  significa

dizer que o devedor não tem o direito de pleitear sua devolução ainda que, após o

pagamento, tenha sido reconhecida a desnecessidade do alimentando ou o caráter

excessivo das parcelas já pagas. “E isso porque os alimentos, por sua natureza,
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são  prestados  para  a  subsistência  do  alimentando,  portanto  são  por  ele

imediatamente consumidos” (WALD; DA FONSECA, 2009, p. 59).

A irrenunciabilidade do direito  a  alimentos  advém do fato  deste  ser

constituído  por  normas  de  ordem  pública,  o  que  promove  e  assegura  a  sua

proteção pelo Estado. Tal impossibilidade de renúncia atinge, porém, somente o

direito, não o seu exercício. “Não se pode, assim, renunciar aos alimentos futuros.

A não postulação em juízo é interpretada apenas como falta  de exercício,  não

significando renúncia” (GONÇALVES, 2010, p. 505).

No  que  se  refere  à  impenhorabilidade  dos  alimentos,  leciona

Gonçalves (2010, p. 501) que “é inconcebível a penhora de um direito destinado à

mantença de uma pessoa. Logo, por sua natureza, é impenhorável”.  Porém, de

acordo  com  Gomes  (2002,  p.  432-433),  “a  penhora  pode  recair  na  soma  de

alimentos proveniente do recebimento de prestações atrasadas”, visto que, nesse

caso,  como o  alimentando  sobreviveu  sem a  pensão  alimentar,  o  instituto  dos

alimentos perdeu sua finalidade, a qual é causa fundadora da impenhorabilidade.

“A  compensação  acarreta  a  extinção  de  duas  obrigações,  cujos

credores  são,  simultaneamente,  devedores  um  do  outro.  É  meio  indireto  de

extinção das obrigações” (GONÇALVES, 2010, p. 502). Dessa forma, a obrigação

alimentar não pode ser objeto de compensação, visto que seria extinta, total ou

parcialmente, acarretando prejuízo grave e irreparável ao alimentando.

O aspecto incenssível do direito a alimentos decorre do seu caráter

personalíssimo, visto que, em razão de ser inseparável da pessoa, não pode ser

objeto de cessão de crédito.  No entanto, leciona Gonçalves (2010, p.  501) que

somente o direito a alimentos futuros é que não pode ser cedido, porquanto “o

crédito  constituído  por  pensões alimentares  vencidas é  considerado um crédito

comum, já integrado ao patrimônio do alimentando, que logrou sobreviver mesmo

sem tê-lo recebido. Pode, assim, ser cedido”.

Referidas  características  da  obrigação  alimentar  estão

consubstanciadas no art.  1.707 do Código Civil, que afirma: “pode o credor não

exercer, porém lhe é vedado  renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo

crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora” (grifo nosso).

A obrigação alimentar  também é intransacionável,  em razão de sua

natureza indisponível  e pessoal,  visto que “só quanto a direitos patrimoniais de

caráter  privado  se  permite  a  transação”,  consoante  disposição  do  art.  841  do

Código Civil. Porém, “a regra aplica-se somente ao direito de pedir alimentos, pois
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a  jurisprudência  considera  transacionável  o  quantum  das  prestações,  tanto

vencidas como vincendas” (GONÇALVES, 2010, p. 503).

A imprescritibilidade, no âmbito  da obrigação alimentar,  refere-se ao

direito de postular em juízo o pagamento das prestações alimentícias, apesar de o

alimentando  estar  financeiramente  necessitado  há  longo  tempo.  No  entanto,

“prescreve em dois anos o direito de cobrar as pensões já fixadas em sentença ou

estabelecidas em acordo e  não pagas,  a  partir  da  data  em que se  vencerem”

(GONÇALVES, 2010, p. 503), conforme art. 206, § 2º do Código Civil.

A reciprocidade da obrigação alimentar, por sua vez, está assentada no

art. 1.696, que afirma: “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e

filhos,  e  extensivo  a  todos  os  ascendentes,  recaindo  a  obrigação  nos  mais

próximos em grau, uns em falta de outros”. Destarte, “há reciprocidade entre os

parentes,  cônjuges  e  companheiros  discriminados  na  lei  quanto  ao  direito  à

prestação de alimentos e a obrigação de prestá-los, ou seja, ao direito de exigir

alimentos corresponde o dever de prestá-los” (GONÇALVES, 2010, p. 499).

Vale ressaltar que “os direitos coexistem apenas no estado potencial. A

reciprocidade  não  indica  que  duas  pessoas  devam  entre  si  alimentos

simultaneamente,  mas apenas que o devedor  de  hoje  pode tornar-se  o  credor

alimentar no futuro” (GONÇALVES, 2010, p. 500).

Por fim, o aspecto atual do direito a alimentos faz com que estes sejam

exigíveis  somente  no presente  e  não no passado.  Os  alimentos  são,  portanto,

devidos ad futurum. 

Lecionam Wald e da Fonseca (2009, p. 67), acerca da irretroatividade

da obrigação alimentar, que:

se os alimentos destinam-se a prover a subsistência da pessoa alimentada, é
evidente  que  objetivam  salvarguadar  as  suas  respectivas  necessidades.  E
estas, convenha-se, são apenas as presentes e não aquelas antes verificadas.
Em outras palavras, se o alimentando logrou sobreviver, independentemente
da  concorrência  do  alimentante,  deixou  de  ter  a  prestação  alimentícia  sua
razão de ser, seu caráter de urgência. 

Enfim,  após  breve  análise  da  obrigação  alimentar,  será  tratada  no

tópico  seguinte  a  questão  do  direito  a  prestação  de  alimentos,  decorrente  do

reconhecimento do vínculo de parentesco socioafetivo.
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3.2  A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

Após análise acerca da obrigação alimentar, tem-se que essa decorre

também das relações de parentesco, tendo em vista o princípio da solidariedade

entre os membros da família. Dentre tais relações, aquela que decorre do vínculo

paterno-filial merece maior destaque, em virtude dos deveres advindos do poder

familiar,  bem  como  do  princípio  da  paternidade  responsável;  sendo,  inclusive,

contemplada, de forma particularizada, pela Constituição Federal:

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.

Em decorrência do referido dispositivo constitucional, o Código Civil de

2002 estabelece, em seu art. 1.69653, o caráter recíproco da obrigação alimentar

entre pais e filhos e, somente havendo alguma impossibilidade entre esses, é que

tal obrigação será extensiva aos ascendentes. Ademais, cumpre ressaltar que o

diploma  civil  vigente  determina  a  ordem  sucessiva  do  chamamento  à

responsabilidade alimentar, caso ocorra falta dos ascendentes54.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em consonância

com a Lei Maior e o Código Civil, também estipula, em seu art. 22, que “aos pais

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-

lhes,  ainda,  no  interesse  destes,  a  obrigação  de  cumprir  e  fazer  cumprir  as

determinações judiciais”.

Dessa forma, infere-se que o legislador intencionou que a obrigação

alimentar recaísse, primeiramente, naqueles familiares mais próximos em grau do

alimentando, qual seja, seus pais ou seus filhos; porquanto se presume que, entre

esses, a solidariedade e a vontade de prestar auxílio serão maiores. Isso significa

dizer que a afetividade possui relevância e é considerada na prestação alimentícia,

ao determinar os sujeitos de tal obrigação. 

 Nesse diapasão, assevera Cahali (2002, p. 675):

53  Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

54  Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de
sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.
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[...] o conceito é, pois, o de que exista uma estreita ligação entre obrigado e
alimentado,  pelo  que  aqui  não  se  considera  a  família  no  seu  mais  amplo
significado,  mas  como  o  núcleo  circunscrito  de  parentes  próximos  e  quais
aqueles  que  estão  ligados  pelas  mesmas  íntimas  e  comuns  relações
patrimoniais.

Conforme já analisado, o parentesco pode resultar da consanguinidade

ou de outra  origem (art.  1593,  do Código Civil),  como o vínculo  afetivo,  por

exemplo. Logo, pode-se inferir que a filiação socioafetiva implica no dever de

prestar  alimentos,  visto  que  o  vínculo  parental  é  pressuposto  da  obrigação

alimentar e independente do aspecto meramente biológico. 

Quanto a esse assunto, julgou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do

Sul:

O estado de filiação é a qualificação jurídica da relação de parentesco entre pai
e  filho  que  estabelece  um complexo  de  direitos  e  deveres  reciprocamente
considerados. Constitui-se em decorrência da lei (arts. 1.593, 1.596 e 1.597 do
CC) ou em razão da posse do estado de filho advinda da convivência familiar55.

Segundo Cristiano de Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 703), “toda

e qualquer relação parental traz consigo, naturalmente, a obrigação alimentícia,

pouco interessando se a origem é, ou não, biológica, alcançando, bem por isso,

igualmente, as relações afetivas e as adotivas”. 

Nesse sentido, leciona Leite (1994, p. 115) que,

no reconhecimento voluntário ou judicial da paternidade ou da maternidade é
estabelecido  o  estado  de  filho  afetivo  (posse  de  estado  de  filho),  não
importando se biológico ou não, o que “atribui direitos que provocam efeitos,
sobretudo morais (estado de filiação, direito ao nome, relações de parentesco)
e patrimoniais (direito à prestação alimentar, direito à sucessão etc)”.

Tal  igualdade  entre  filiação  biológica  e  socioafetiva  advém  dos

dispositivos constitucionais referentes à família, os quais vedam qualquer forma de

discriminação  no  âmbito  familiar,  bem  como  têm  por  escopo  a  promoção  da

dignidade da pessoa humana e da proteção e bem-estar de seus membros. 

Assim,  consoante  Welter  (2003,  p.  265),  “como corolário  da  família

eudemonista, a Carta Magna de 1988 trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a

filiação socioafetiva, dividindo o espaço social e jurídico com a filiação biológica

(arts. 226, §§ 4º e 7º, e 227, § 6º)”.

55  TJRS, Apelação Cível n. 70021308515, de Pelota, Rel. Des. Claudir Fidélis Faccenda, julgado em 13-
12-2007. 
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Para Welter (2003, p. 166 e 169), ainda,

Na Constituição Federal de 1988 não reside sequer um dispositivo legal que
privilegie a paternidade genética em detrimento da socioafetiva, ou que tenha
cobrado  do  registro  de  pessoas  naturais  qualquer  fidelidade  aos  fatos  da
biologia.
não  se  pode  arquitetar  diferença  jurídica  entre  filho  biológico  e  afetivo,
porquanto,  em  ambos  os  casos,  são  reconhecidos  como  filhos,  os  quais,
perante a CF de 1988, art. 227, § 6º, e o CC de 2022, art. 1.596, são iguais em
direitos e obrigações. Não há diferença de criação, educação, destinação de
carinho  e  amor  entre  os  filhos  sociológicos  e  biológicos,  não  se  podendo
conferir efeitos jurídicos desiguais em relação a quem vive em igualdade de
condições, sob pena de revisitar a odiosa discriminação entre os filhos, o que
seria, sem dúvida, inconstitucional.

Ainda, de acordo com Cristiano de Farias e Rosenvald (2010, p. 549 e

590):

Provada a prevalência, no caso concreto, da posse do estado de filho não se
admite contradita fundada em prova genética.  É que o vínculo socioafetivo,
quando estabelecido em cada hipótese,  merece a mesma proteção  e valor
conferido aos vínculos filiatórios-biológicos. Por isso, estabelecida uma filiação
com  base  na  posse  do  estado  de  filho,  sobrepujou-se  a  esfera  genética,
firmando-se a relação vinculatória pelo afeto. 
[...] sendo determinada a função de pai sobre uma pessoa que não transmitiu
os caracteres biológicos (ou seja, não recaindo sobre o genitor), é claro que
estamos  diante  de  uma  hipótese  de  filiação  socioafetiva,  merecedora  de
idêntica proteção. É que, partindo do sistema unificado de filiação, acolhido
constitucionalmente, não se pode negar a tutela jurídica a todo e qualquer tipo
de relação paterno-filial.

Destarte, “como não poderia ser diferente, a filiação socioafetiva impõe,

dentre  os  seus  inúmeros  efeitos,  a  possibilidade,  por  igual,  de  geração  de

obrigação alimentar entre os parentes socioafetivos” (DE FARIAS; ROSENVALD,

2010,  p.  715).  A  fixação  dos  alimentos,  nesse  caso,  dependerá  do  prévio

reconhecimento do vínculo paterno-filial afetivo, através de todo e qualquer meio de

prova permitido.

Referido entendimento obteve reconhecimento através do Enunciado n.

341 da Jornada de Direito Civil, o qual afirma que “para os fins do art. 1.696, a

relação socioafetiva pode ser elemento gerador da obrigação alimentar”.

Cumpre  ressaltar  que,  consoante  entendimento  doutrinário  e

jurisprudencial, o reconhecimento da filiação socioafetiva gera os mesmos efeitos

da  adoção  civil,  sendo  dois  deles  a  irrevogabilidade  do  ato  e  o  afastamento

definitivo  de  qualquer  vínculo  com  a  família  biológica,  conforme  se  infere
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analogamente do art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente 56 e do art. 1.626

do Código Civil57.

O  Tribunal  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  tocante  a  tal  entendimento,

decidiu que “quem, sabendo não ser o pai biológico, registra como seu filho de

companheira  durante  a  vigência  da  união  estável,  estabelece  uma  filiação

socioafetiva, que produz os mesmos efeitos que a adoção, ato irrevogável”58.

Dessa forma, “na filiação socioafetiva são rompidos os vínculos com o

pai biológico que atua, meramente, como genitor, não podendo ser compelido a

prestar alimentos e não transmitindo herança para o filho que estabeleceu vínculo

com outrem” (DE FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 594). Com isso, determinada a

filiação com base na afetividade, o filho terá direito a alimentos e à herança do seu

pai – que é o afetivo.

Nesse contexto, leciona Welter (2003, p. 188 e 154) que,

uma  vez  julgada  procedente  a  ação  de  investigação  de  paternidade  e/ou
maternidade socioafetiva, decorrem os mesmos efeitos jurídicos dos arts. 39 a
52 do ECA,  que são aplicados à adoção,  quais  sejam:  a)  a  declaração do
estado  de  filho  afetivo;  b)  a  feitura  ou  a  alteração  do  registro  civil  de
nascimento; c) a adoção do nome (sobrenome) dos pais sociológicos; d) as
relações de parentesco com os parentes dos pais afetivos; e) a irrevogabilidade
da paternidade e da maternidade sociológica; f) a herança entre pais, filho e
parentes sociológicos; g) o poder familiar; h) a guarda e o sustento do filho ou
pagamento de alimentos; i) o direito de visitas etc.

a família afetiva está inundada pelos mesmos propósitos da família biológica,
ou seja, a verdadeira paternidade decorre mais de amar e servir do que de
fornecer material genético. É uma imagem bifronte, uma refletindo a outra, com
comunhão plena de vida entre ambas as famílias, porque a família sociológica
é  constituída  à  imagem  e  semelhança  da  família  genética  e  vice-versa,
porquanto  o  que  importa  é  a  manutenção  contínua  dos  vínculos  do  amor,
carinho, desvelo, ternura, solidariedade, que sustentam, efetivamente, o grupo
familiar.

Destarte,  resta  evidente  a  existência  da  obrigação  alimentar  quando

reconhecida  a  filiação  socioafetiva.  Tal  entendimento  vem  sendo  ratificado,

gradativamente, pelos Tribunais do país e pela doutrina majoritária, conforme será

demonstrado a seguir. 

56  Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios,  desligando-o  de  qualquer  vínculo  com  pais  e  parentes,  salvo  os  impedimentos
matrimoniais.

57  Art. 1.626. A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com os
pais e parentes consanguíneos, salvo quanto aos impedimentos para o casamento.

58  TJRS, Embargos Infringentes n. 599.277.365, Rela. Desa. Maria Berenice Dias, julgado em 21-10-
1999.
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Observa-se,  por  fim,  que o Direito  tem percorrido um longo caminho em

busca  de  regular  as  relações  afetivas  entre  pais  e  filhos,  e  tem  colocado  os

interesses desses últimos acima de quaisquer conceitos ditados pela lei, raramente

consentâneos com o desenvolvimento das relações sociais (CANEZIN; EIDT, 2012,

p. 12).

3.3  JURISPRUDÊNCIA  ACERCA  DA  FILIAÇÃO  SOCIOAFETIVA  E  DA
RESPECTIVA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

Como  visto,  a  filiação  socioafetiva  é  uma  construção  doutrinária  e

jurisprudencial, assentada em interpretação sistemática do ordenamento jurídico e

em consonância com os princípios fundamentais de direito.

Os Tribunais do país vêm se mostrando favoráveis ao reconhecimento

do vínculo afetivo entre pais e filhos, concedendo relevante valor jurídico ao afeto,

principalmente quando se está diante de filiação registral e não biológica, advinda

da adoção à brasileira. 

Porém,  há  julgados  em  que  ainda  se  vislumbra  grande  apego  ao

formalismo, os quais não reconhecem situações fáticas com profunda carga afetiva

em razão de não serem registradas ou provadas por outros documentos, como é o

caso já analisado acerca filho de criação.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, apresenta entendimento

favorável  ao  reconhecimento  da  filiação  socioafetiva,  uniformizando  a

jurisprudência nesse sentido, como se observa nos seguintes julgados:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
1  A paternidade ou  maternidade socioafetiva  é  concepção jurisprudencial  e
doutrinária  recente,  ainda  não  abraçada,  expressamente,  pela  legislação
vigente, mas a qual se aplica, de forma analógica, no que forem pertinentes, as
regras orientadoras da filiação biológica.
2 A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do ECA afasta as restrições
à  busca  do  reconhecimento  de  filiação  e,  quando  conjugada  com  a
possibilidade de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, de forma ampliativa,
os restritivos comandos legais hoje existentes, para assegurar ao que procura
o reconhecimento de vínculo de filiação socioafetiva, trânsito desimpedido de
sua pretensão.
3  Nessa  senda,  não  se  pode  olvidar  que  a  construção  de  uma  relação
socioafetiva, na qual se encontre caracterizada, de maneira indelével, a posse
do  estado  de  filho,  dá  a  esse  o  direito  subjetivo  de  pleitear,  em  juízo,  o
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reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de
paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento forçado de vínculo biológico59.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE
DNA NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1  Em  conformidade  com  os  princípios  do  Código  Civil  de  2002  e  da
Constituição  Federal  de  1988,  o  êxito  em  ação  negatória  de  paternidade
depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica
e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente
marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale
dizer  que  a  pretensão  voltada  à  impugnação  da  paternidade  não  pode
prosperar, quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito
com a paternidade socioafetiva.
2 No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a paternidade socioafetiva
(ou a posse do estado de filiação), desde sempre existente entre o autor e as
requeridas. Assim, se a declaração realizada pelo autor por ocasião do registro
foi uma inverdade no que concerne à origem genética, certamente não o foi no
que toca ao desígnio de estabelecer com as então infantes vínculos afetivos
próprios do estado de filho, verdade em si bastante à manutenção do registro
de nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro.  Recurso
especial não provido60.

Como visto  anteriormente,  diante  dos  casos  de  adoção  à  brasileira

realizada de forma livre e voluntária, a jurisprudência mostra-se uníssona quanto

ao  indeferimento  dos  pedidos  de  retificação  do  registro  civil  e  à  consequente

imposição dos efeitos decorrentes da filiação, como a obrigação alimentar.

Referido  entendimento  pode  ser  vislumbrado  na  jurisprudência

catarinense (TJSC):

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  C/C
ANULAÇÃO  E  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  E  ALIMENTOS.
IRREVOGABILIDADE  DO  ATO  DE  ADOÇÃO,  SALVO  CASOS
EXCEPCIONAIS.  PREVALÊNCIA DA REALIDADE  SOCIOAFETIVA.  AUTOR
QUE DESDE A TENRA IDADE ESTÁ SOB A GUARDA DE FATO DO CASAL
ADOTANTE,  RECEBENDO  ATENÇÃO  E  CUIDADOS.  RECONHECIMENTO
DA  PATERNIDADE  BIOLÓGICA  SEM  REFLEXOS  NO  REGISTRO  DE
NASCIMENTO  E  NA ESFERA PATRIMONIAL.  [...]  SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  PARCELA,
DESPROVIDO61. 
DIREITO  DE  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  DE
PATERNIDADE.  ADOÇÃO  À  BRASILEIRA.  GENITOR  QUE  REGISTROU
FILHO DE SUA CONVIVENTE, MESMO SABENDO QUE NÃO ERA SEU. ATO
IRREVERSÍVEL.  EXEGESE  DO  ARTIGO  1.604  DO  CÓDIGO  CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO APTO A GERAR A ANULAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos  tempos  atuais,  em  que  solidificada  está  a  paternidade  socioafetiva,
verifica-se  que  somente  um  vício  extremamente  grave,  muito  bem
consusbtanciado em provas robustas, é apto a autorizar a exclusão do pai do
registro  de  nascimento  do  filho.  Tal  mácula,  portanto,  está  longe  de  ser

59  STJ, REsp n. 1189663/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 6-9-2011.

60 STJ, REsp 1059214/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16.2.2012.

61  TJSC, Apelação Cível n. 2009.043274-7, de Tubarão, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, julgado em 5-
6-2012.
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configurada na hipótese em que o pai reconhece voluntariamente o filho de sua
convivente, apenas cedendo ao pedido desta62.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM
ANULAÇÃO DE ASSENTAMENTO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
REGISTRO  DE  NASCIMENTO  DE  FILHO  NÃO  BIOLÓGICO.  ATO
VOLUNTÁRIO  E  CONSCIENTE.  IRRETRATABILIDADE  E
IRREVOGABILIDADE.  EXEGESE  DO  ART.  1.604  DO  CÓDIGO  CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Embora não seja ele o pai biológico do Apelado, tal fato não torna nulo aquele
registro efetuado de livre e espontânea vontade. É que a verdade registral deve
prevalecer sobre a biológica, em face da relação socioafetiva existente entre as
partes63.

Todavia, quando o pai registral é apenas o “pai no papel”, sem vínculo

biológico e afetivo, promove-se a alteração do assentamento civil e a consequente

exoneração da obrigação alimentícia, conforme abaixo:

DIREITO  CIVIL  –  FAMÍLIA  –  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE  –
IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO AUTOR – FALSA
DECLARAÇÃO  DE  PATERNIDADE  PELA GENITORA –  ACOLHIMENTO  –
INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada  a  inexistência  de  paternidade  biológica  e  socioafetiva  entre  o
suposto pai registral e o menor que pretende o registro, acolhe-se a negatória
de paternidade, com a retificação do registro civil64. 

O Tribunal  de  Justiça  do Rio  Grande do Sul,  por  sua vez,  também

corrobora referido entendimento pacificado, referente à adoção à brasileira e seus

efeitos patrimoniais, bem como sua posterior irrevogabilidade:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGRAVO  RETIDO.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE
PATERNIDADE  CUMULADA  COM  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  E
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA
DE  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  EXISTÊNCIA  DE  VÍNCULO  AFETIVO
ENTRE O PAI REGISTRAL E A MENINA. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
CONFIGURADA NOS AUTOS. MANTIFO A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
[...]  II  –  Embora  o  laudo  de  investigação  de  paternidade  tenha  excluído  o
apelante  como  pai  biológico  da  menor,  o  parecer  social  comprova  a
paternidade socioafetiva.
III  –  Devem  ser  mantidos  os  alimentos,  diante  do  dever  de  sustento  dos
genitores.  AGRAVO  RETIDO  NÃO  CONHECIDO,  E  DESPROVIDA  A
APELAÇÃO65.

62  TJSC, Apelação Cível n. 2011.056014-6, de Canoinhas, Rel. Des Jaime Luiz Vicari, julgado em 12-4-
2012.

63  TJSC, Apelação Cível n. 2008.038527-0, da Capital, Rel. Des. Victor Ferreira, julgado em 1-8-2011.

64  TJSC, Apelação Cível n. 2011.062125-5, de São Bento do Sul, Rel. Des. Monteiro Rocha, julgado em
21-6-2012.

65  TJRS, Apelação Cível n. 70045309119, de Osório, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro,
julgado em 28-3-2012. 
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Em decorrência dos preceitos constitucionais referentes à família e à

proteção das crianças e dos adolescentes, há casos em que a verdade socioafetiva

alcança lugar de destaque, dirimindo os conflitos familiares, sobrepondo, inclusive,

a verdade biológica e registral, consoante jurisprudência abaixo citada:

DIREITO  CIVIL  –  FAMÍLIA  –  INVESTIGATÓRIA  DE  PATERNIDADE  C/C
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  E  ALIMENTOS  –  EXAME  DNA
POSITIVO  –  POCEDÊNCIA PARCIAL EM  1º  GRAU –  INSURGÊNCIA DO
INVESTIGADO  –  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  AUSÊNCIA  DE
TESTEMUNHAS E INDEFERIMENTO DE 2º EXAME DNA – TESTEMINHAS
DEFERIDAS INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO –  NOVA PERÍCIA –
DESNECESSIDADE  –  LAUDO  REGULAR  –  RECURSO  IMPROVIDO  –
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE – EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA E GENÉTICA – PREVALÊNCIA DAQUELA – MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA  –  PATERNIDADE  PARA  FINS  EXCLUSIVAMENTE
BIOLÓGICOS  –  MANUTENÇÃO  DO  REGISTRO  CIVIL  –  SENTENÇA
REFORMADA.
[...] No conflito entre paternidade socioafetiva e biológica – matéria de ordem
pública -,  prevalece aquela  por  melhor  acolher  o princípio  constitucional  da
dignidade humana. Existindo paternidade socioafetiva simultaneamente com a
paternidade  biológica,  deve  esta  ser  acolhida  para  fins  exclusivamente
genéticos, sem parentalidade ou consequência sucessória, mas mantendo-se
aquela até então existente66. 
APELAÇÃO CÍVEL.  INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONFIGURAÇÃO
DO  VÍNCULO  BIOLÓGICO.  ALTERAÇÃO  DO  REGISTRO  CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE.  FILIAÇÃO  SOCIOAFETIVA  CONFIGURADA  PELA
ADOÇÃO PROMOVIDA PELOS PAIS REGISTRAIS HÁ MAIS DE 30 ANOS.
IRREVOGABILIDADE.
1  Assegurado  o  direito  de  investigar  sua  origem  biológica  e  constatado  o
vínculo genético com o investigado, é parcialmente procedente a pretensão do
autor,  na  medida  em  que  o  reconhecimento  de  paternidade  não  pode  ter
repercussões na esfera registral nem patrimonial, uma vez que encontra óbice
na relação de filiação socioafetiva estabelecida pela adoção empreendida pelos
pais registrais, que é irrevogável, e consolidada ao longo de 30 anos de posse
de estado de filho.
2  Assim,  dá-se  provimento  aos  recursos  dos  herdeiros  do  investigado,
afastando a possibilidade de alteração no registro civil e qualquer repercussão
patrimonial decorrente da investigatória67.
APELAÇÃO CÍVEL.  INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DNA POSITIVO. POSSE DE ESTADO
DE FILHO, CONSOLIDADA AO LONGO DE QUASE 60 (SESSENTA) ANOS,
OBSTACULIZA DEMANDA INVESTIGATÓRIA CONTRA TERCEIRO. O autor
desfrutou de determinado status familiar ao longo de quase 60 anos, sem que
jamais tenha se sentido tentado a formalizar o alegado vínculo parental com
terceiro. Somente veio a fazê-lo após o óbito do pai registral e do investigado.
E isso que desde os 30 anos de idade tinha conhecimento de sua alegada
origem biológica, informado que foi por sua genitora. Desimporta verificar por
quanto  tempo  de  sua  vida  o  apelante  conviveu  efetivamente  com  seu  pai
registral, nem o grau de afeto que havia entre eles! O que se visa preservar, no
caso,  não  é  o  vínculo  meramente  afetivo  (circunstância  absolutamente
aleatória, porque subjetiva), mas a posse de estado de filho, dado sociológico
da maior relevância, que não pode, de uma hora para outra, após toda uma
vida desfrutando de determinado status familiar, ser desprezado, em nome de

66  TJSC, Apelação Cível n. 2005.000406-5, de Araranguá, Rel. Des. Monteiro Rocha, julgado em 1-8-
2008.

67  TJRS, Apelação Cível n. 70045659554, de Bagé, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 26-
1-2012.
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uma verdade cromossômica que, na escala axiológica, seguramente se situa
em patamar bastante inferior68.  

Dessa  forma,  tem-se  ratificado  o  entendimento  de  que,  uma  vez

existente e consolidada a filiação socioafetiva, a investigatória da origem biológica

serve apenas para suprimento das necessidades psicológicas do indivíduo sobre

suas origens, repercutindo apenas nas questões meramente genéticas, visto que

os  direitos  a  alimentos  e  à  sucessão  já  estão  assegurados  pela  verdadeira

paternidade, a socioafetiva.

Nesse sentido, afirma Welter (2003, p. 188) que deve ser assegurado o

direito ao filho de investigar a paternidade/maternidade biológica,  nos seguintes

termos:

a) se o filho não tiver um pai, a investigação poderá alcançar todos os efeitos
jurídicos; b) se o filho já tiver um pai afetivo, os efeitos serão apenas para: b-1)
por necessidade psicológica de conhecer (ser) a ancestralidade; b-2) preservar
os impedimentos matrimoniais; b-3) preservar a saúde e a vida, em caso de
grave doença genética.

Referido  entendimento,  mormente  no  que  se  refere  à  obrigação

alimentar decorrente da filiação socioafetiva, já vem sendo aplicado pelo Tribunal

de  Justiça  do Rio  Grande  do Sul  desde 2002,  de  forma inovadora  e  pioneira,

consoante se depreende do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTEMPESTIVIDADE.
REQUISITO DO ART. 526 DO CPC. NEGATIVA DA PATERNIDADE.
[...]  Negativa  da  paternidade.  A  obrigação  alimentar  se  fundamenta  no
parentesco, que é comprovado pela certidão de nascimento. O agravante alega
não  ser  o  pai  biológico  do  menor.  Enquanto  não  comprovar,  não  se  pode
afastar seu dever de sustento. A rigor, mesmo esta prova não será suficiente,
pois  a  paternidade  sócio-afetiva  também  pode  dar  ensejo  à  obrigação
alimentícia69.

Destarte,  conclui-se  que,  atualmente,  os  Tribunais  do  país  têm  se

mostrado em consonância com os mais recentes valores do direito de família, -

calcados  no  afeto  e  na  realidade  sociológica  -,  ao  reconhecerem  a  filiação

socioafetiva e seus respectivos efeitos, em respeito à dignidade da pessoa humana

e ao bem-estar da criança e do adolescente.

Assim,

em processos nos quais se discute a proteção da criança ou adolescente o
Poder  Judiciário  deve  buscar  solução  adequada  à  satisfação  do  melhor

68  TJRS, Apelação Cível n. 70040457913, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 12.5.2011.

69  TJRS, Agravo de Instrumento n. 70004965356, de Canoas, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 31-
10-2002.
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interesse  desses  seres  em formação.  Essa  determinação  não  decorre  tão-
somente da letra expressa da Constituição Federal (artigo 227) ou do Estatuto
da Criança e do Adolescente (artigo 4º), mas advém igualmente de imperativo
da razão, haja vista que a pacificação social  (um dos escopos da atividade
jurídica estatal) não está alicerçada unicamente na legalidade estrita, mas na
aplicação racional do arcabouço normativo e supranormativo. A promoção da
dignidade humana, desde a formação de cada cidadão, deve ser  o escopo
primordial da ação estatal [...]70.

Destarte, em razão do atual momento do direito de família, impõe-se

aos legisladores a tarefa de promover a adequação do ordenamento jurídico aos

novos valores familiares, dispondo expressamente acerca da posse do estado de

filho afetivo, do reconhecimento da paternidade socioafetiva e, por fim, dos efeitos

que dela decorrem, como a obrigação alimentar.

Por  fim,  ao  término  do  presente  estudo,  conclui-se  com  o

questionamento abaixo, o qual se mostra como o ponto de partida e, ao mesmo

tempo, como a conclusão final de todo o estudo acerca da filiação socioafetiva:

Pai,  ou mãe,  na complexidade que  esses  termos comportam,  será  sempre
aquele ou aquela que, desejando ter um filho, acolhem em seu seio o novo ser,
providenciando-lhe a criação, o bem estar e os cuidados que o ser humano
requer para o seu desenvolvimento e para a construção de sua individualidade
e  de  seu  caráter.  Aquele  que  se  dispõe  a  assumir,  espontaneamente,  a
paternidade  de  uma  criança,  levando  ela  ou  não  a  sua  carga  genética,
demonstra, por si só, consideração e preocupação com o seu desenvolvimento.
Será que, posteriormente, seria justo, sem a análise de outras circunstâncias,
desconsiderar  um  vínculo  dessa  grandeza  por  uma  simples  divergência
genética? (MAIDANA, 2004, p. 50-79)

70  TJSC, Mandado Segurança n. 2011.066866-2, de Concórdia, Rela. Desa. Denise Volpato, julgado em
13-4-2012.
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CONCLUSÃO

Na presente monografia,  verificou-se que, ao longo do século XX, a

família  sofreu  diversas  mudanças  em  sua  concepção,  partindo  de  um  modelo

rígido,  -  calcado  na  formalidade  do  matrimônio  e  do  patriarcalismo -,  para  um

conceito  de  núcleo  familiar  determinado  pelo  afeto  entre  seus  membros  e

desatrelado do aspecto biológico.

Pôde-se constatar  que o grande marco desse novo paradigma, que

acompanhou  a  realidade  social  brasileira,  foi  a  promulgação  da  Constituição

Federal  de  1988;  que,  ao  promover  o  reconhecimento  da  família  denominada

“ilegítima”  e  a  igualdade  entre  os  filhos,  pôs  fim  a  um  longo  período  de

discriminação e fincou as bases de novos valores sociais, calcados no princípio da

dignidade da pessoa humana.

Ao discorrer acerca dessa nova conjuntura, constatou-se que a Carta

Magna ensejou um novo modo de interpretação do ordenamento jurídico brasileiro,

visto que as normas de direito de família devem estar em consonância com os

princípios  constitucionais  da  dignidade  da  pessoa  humana,  da  igualdade,  da

solidariedade  familiar,  do  pluralismo  das  entidades  familiares,  da  proibição  do

retrocesso social, da afetividade, dentre outros.

Assim, concluiu-se que, em decorrência da afetividade e dos demais

princípios constitucionais acima citados, a doutrina e a jurisprudência passaram a

promover o reconhecimento da filiação socioafetiva, que ganhou maior dimensão

com o advento do Código Civil de 2002, em especial em seu art. 1593.

Conforme analisado,  referido  dispositivo  do diploma civil,  apesar  de

não se referir  expressamente à paternidade socioafetiva, abriu as portas para a

construção jurisprudencial e doutrinária do conceito de posse do estado de filho,

que  consagrou  a  importância  do  vínculo  afetivo  no  âmbito  do  núcleo  familiar,

desvinculando os conceitos de filho e de pai da origem genética.

Dessa  forma,  o  reconhecimento  da  posse  do  estado  de  filho,  -

caracterizada pela existência de fato dos requisitos do uso do nome, do tratamento

dispensado  e  da  fama  perante  a  comunidade  -,  constitui  parâmetro  para  o

estabelecimento  de  vínculo  filiatório,  atribuindo  direitos  e  deveres  morais  e

patrimoniais, independentemente da origem genética.



74

Por conseguinte, observa-se que, ao lado da filiação biológica, surge a

figura  da  relação  paterno-filial  baseada  exclusivamente  no  vínculo  afetivo,  ou

melhor,  na  posse  do  estado  de  filho.  Apesar  da  diferenciação,  essas  duas

modalidades de filiação podem coexistir no tocante a uma única pessoa, porém,

conforme  entendimento  majoritário,  o  vínculo  paterno-filial  calcado  no  afeto

prevalece  sobre  a  origem  genética,  conforme  se  constatou  da  jurisprudência

colacionada.

Assim, conforme se extrai do presente trabalho, o conceito de pai está

desatrelado do fator sanguíneo, não sendo mais suficiente apenas o exame de

DNA para  fundamentar  a  paternidade.  Dessa forma,  ocorre  uma cisão  entre  a

figura de mero genitor (aquele que forneceu seu material genético) e a de pai, visto

que este último é aquele que cuida, educa, ama, enfim, aquele que está presente

na vida da criança.

Em razão  disso,  verificou-se  que  a  descoberta  da  origem genética,

quando  já  configurada  uma relação  afetiva  com terceira  pessoa,  não  possui  o

condão de desconstituir referida paternidade socioafetiva e, por conseguinte, seus

efeitos morais e patrimoniais, tendo em vista o princípio do melhor interesse da

criança e da dignidade da pessoa humana. Assim, nesse caso, a descoberta da

origem  genética  serve  apenas  para  suprir  as  necessidades  psicológicas  do

indivíduo,  não  caracterizando  duplicidade  de  paternidade,  a  qual  é  somente  a

afetiva.

Na  sequência,  procedeu-se  à  análise  do  instituto  da  obrigação

alimentar,  através  de  breve  estudo  acerca  de  seu  conceito,  natureza  jurídica,

sujeitos,  características  e  seus  pressupostos  legais,  tais  como  o  vínculo  de

parentesco, casamento ou união estável, a possibilidade econômica do alimentante

e, ainda, a necessidade do alimentando; sendo que, estes dois últimos, constituem

o  denominado  binômio  necessidade-possibilidade,  o  qual  serve  como  principal

critério para fixação dos alimentos.

Verificou-se, também, o caráter recíproco da obrigação alimentar entre

pais e filhos, bem como a ordem sucessiva do chamamento à responsabilidade

alimentar,  estabelecida pelo Código Civil  de 2002 e amparada pelo Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente  e  pela  Constituição  Federal.  Observou-se  que  a

obrigação alimentar deve recair, primeiramente, nos familiares mais próximos em

grau  daquele  que  necessita  de  alimentos,  tendo  em  vista  o  princípio  da

solidariedade familiar.
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Concluiu-se, por fim, que, a filiação socioafetiva implica no dever de

prestar  alimentos,  porquanto  o  vínculo  parental  é  pressuposto  da  obrigação

alimentar e independente do aspecto biológico, conforme art. 1593 do Código Civil. 

Assim, ao analisar o caso concreto, cumpre ressaltar que, se o vínculo

genético e o afetivo não estiverem concentrados em apenas uma pessoa, devem-

se contrapor as duas origens e verificar qual estará em maior consonância com os

princípios constitucionais,  a fim de se estabelecer a  paternidade e o respectivo

dever de prestar alimentos. 

Ademais,  diante dos princípios constitucionais da igualdade entre os

filhos e da dignidade da pessoa humana, não há falar em tratamento desigual entre

as modalidades de filiação,  sendo iguais em direitos e deveres.  Assim, quando

presentes  os  requisitos  que  caracterizam  a  paternidade  socioafetiva,  serão

produzidos todos os efeitos de qualquer outra modalidade de vínculo paterno-filial;

porquanto, felizmente, não há margem para interpretações em sentido oposto no

âmbito do ordenamento brasileiro.

Conforme  julgados  mencionados  neste  trabalho,  tal  entendimento

referente  à  existência  da  obrigação  alimentar  quando  reconhecida  a  filiação

socioafetiva vem sendo ratificado, gradativamente, pelos Tribunais do País e pela

doutrina  majoritária;  obtendo,  inclusive,  relevante  reconhecimento  através  do

Enunciado n.  341 da Jornada de Direito  Civil,  o  qual  determina que a  relação

socioafetiva pode ser elemento gerador da obrigação alimentar. 

Destarte,  acredito  que  o  presente  trabalho  de  conclusão  de  curso

atingiu seu objetivo ao demonstrar, com respaldo no ordenamento jurídico vigente,

a  existência  de  obrigação  alimentar  em  sede  de  filiação  socioafetiva.  Porém,

cumpre ressaltar que, diante da atual conjuntura do direito de família, impõe-se aos

legisladores a tarefa de promover a adequação de tal ordenamento, a fim de que

disponha  expressamente  acerca  do  reconhecimento  da  filiação  socioafetiva  e,

ainda, dos seus efeitos decorrentes, tal como a obrigação alimentar.



76

BIBLIOGRAFIA

ASSUMPÇÂO, Luiz Roberto de.  Aspectos da paternidade no novo Código Civil.

São Paulo: Saraiva, 2004.

BARCELLOS, Ana Paula de.  A eficácia jurídica dos princípios constitucionais:  o

princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

BOEIRA, José Bernardo Ramos.  Investigação de paternidade:  posse de estado de

filho: paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

BORGHI, Hélio. A situação dos filhos havidos fora do casamento e a nova constituição.

Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 643, maio, 1989, p. 239-241.

BRASIL,  Conselho  da  Justiça  Federal.  Jornadas  de  Direito  Civil.  Enunciados.

Disponível em: http://www.jf.jus.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em:

http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  Código Penal.  Disponível

em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______.  Decreto-lei  n.  4.737,  de  24  de  setembro  de  1942.  Dispõe  sobre  o

reconhecimento de filhos naturais.  Disponível  em: http://www.planalto.gov.br.  Acesso

em: 22 nov. 2012.

______. Decreto-lei n. 3.200, de 19 de abril de 1941. Dispõe sobre a organização e

proteção  da  família.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br.  Acesso  em:  22  nov.

2012.

______.  Instituto  Brasileiro  de  Direito  de  Família  (IBDFam).  Estatuto  das  famílias.

Disponível  em:  <http://www.ibdfam.org.br/artigos/Estatuto_das_Familias.pdf>.  Acesso

em: 22 nov. 2012. 



77

______. Lei n. 883, de 21 de outubro de 1949. Dispõe sobre reconhecimento de filhos

ilegítimos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

 ______.  Lei  n.  3.071,  de  1º  de  janeiro  de  1916.  Código  Civil.  Disponível  em:

http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______. Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Regula os casos de dissolução da

sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______. Lei n. 7.250, de 14 de novembro de 1984. Acrescenta parágrafo ao artigo 1º

da Lei n. 883, de 21 de outubro de 1949, que dispõe sobre o reconhecimento de filhos

ilegítimos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br.

Acesso em: 22 nov. 2012.

______.  Lei  n.  8.560,  de  29  de  dezembro  de  1992.  Regula  a  investigação  de

paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências. Disponível

em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

______. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 nov. 2012.

 ______. Superior Tribunal de Justiça. Diante do grau de precisão alcançado pelos

métodos científicos de investigação de paternidade com fulcro na análise do DNA, a

valoração da prova com os demais meios de prova admitidos em direito deve observar

os seguintes critérios [...]. REsp n. 397.013/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU de 9-

12-2003. Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.Paternidade. Contestação. As normas jurídicas hão de ser entendidas,

tendo em vista o contexto legal em que inseridas e considerando os valores tidos como

válidos em determinado momento historio [...]. REsp n. 194.866/RS, Rel. Min. Eduardo



78

Ribeiro, DJU de 14-6-1999. Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 22 de nov.

2012.

______.______.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FAMÍLIA.

RECONHECIMENTO  DE  PATERNIDADE  E  MATERNIDADE  SOCIOAFETIVA.

POSSIBILIDADE.  DEMONSTRAÇÃO [...].  REsp n.  1189663/RS,  Rela.  Mina.  Nancy

Andrighi,  julgado  em  6-9-2011,  DJe  15-9-2011.  Disponível  em:  http://www.stj.jus.br.

Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE.

EXAME  DE  DNA  NEGATIVO.  RECONHECIMENTO  DE  PATERNIDADE

SOCIOAFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO [...]. REsp n. 1059214/RS, Rel. Min.

Luis  Felipe  Salomão,  julgado  em  16-2-2012,  DJe  12-3-2012.  Disponível  em:

http://www.stj.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______. Tribunal de Justiça do Paraná. 1- Registro de Nascimento. Erro substancial

quanto à paternidade apontada. Desconstituição do ato por vício [...]. Apelação Cível n.

345593,  Rel.  Des.  Otto  Luiz  Sponholz,  julgada  em  28-11-1995.  Disponível  em:

http://www.tjpr.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

 

______.  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.  ADOÇÃO À  BRASILEIRA [...].  Apelação  Cível  n.

70003476488, de Santo Angelo, Rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgada em

6-11-2003. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  ANULATÒRIA  DE  REGISTRO  CIVIL.  DESCONSTITUIÇÃO  DE

PATERNIDADE. AÇÃO MOVIDA PELO PAI REGISTRAL. REGISTRO EFETIVADO NA

VIGÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA QUE SE MOSTRA

INCONTROVERSA [...].  Apelação  Cível  n.  70027157759,  de  Sapiranga,  Rel.  Des.

Vasco  Della  Giustina,  julgada  em  3-12-2008.  Disponível  em:  http://www.tjrs.jus.br.

Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIÃO  ESTÁVEL.  NEGATÓRIA  DE

PATERNIDADE.  EXAME  DE  DNA  AFASTANDO  A  PATERNIDADE.

RECONHECIMENTO  DA  PATERNIDADE  SOCIOAFETIVA  [...].  Apelação  Cível  n.



79

70028659811, de Ijuí, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, julgada em 29-4-2009.

Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______. Mesmo havendo pai registral,  o filho tem o direito constitucional de

buscar sua filiação biológica (CF, art. 227, § 6º), pelo princípio da dignidade da pessoa

humana [...]. Apelação Cível n. 70029363918, de Santa Maria, Rel. Des. Claudir Fidélis

Faccenda, julgada em 7-5-2009. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de

nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  FILIAÇÃO

CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. ‘FILHA DE CRIAÇÃO’.  DECADÊNCIA.

INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. Apelação Cível n. 70041644311,

da Capital, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, julgada em 4-8-2011. Disponível em:

http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  FILIAÇÃO

SOCIOAFETIVA.  HIPÓTESE  TÍPICA DE  ‘FILHO  DE  CRIAÇÃO’,  NÃO  ADOTADO

AINDA EM VIDA PELOS ‘PAIS DE CRIAÇÃO’ [...]. Apelação Cível n. 70028442630, de

São Lourenço, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, julgada em 22-7-2009. Disponível

em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ADOÇÃO  SOCIOAFETIVA.  AÇÃO

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. [...].  Apelaçãop

Cível n. 70048610422, de São Leopoldo, Rel. Des. Jorge Luiz Dall ‘Agnol, julgada em

13-7-2012. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ADOÇÃO  PÓSTUMA.  DEFERIMENTO.

MANIFESTAÇÃO  INEQUÍVOCA DE  VONTADE  POR  PARTE  DO  FALECIDO  [...].

Apelação Cível n. 70046191953, de Santa Rosa, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl,

julgada em 16-2-2012.  Disponível  em:  http://www.tjrs.jus.br.  Acesso em:  22 de nov.

2012.

______.______. O estado de filiação é a qualificação jurídica da relação de parentesco

entre pai e filho que estabelece um complexo de direitos e deveres reciprocamente

considerados [...]. Apelação Cível n. 70021308515, de Pelotas, Rel. Des. Claudir Fidélis



80

Faccenda, julgada em 13-12-2007. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22

de nov. 2012.

______.______. Quem, sabendo não ser o pai biológico, registra como seu filho de

companheira durante a vigência da união estável, estabelece uma filiação socioafetiva,

que produz os mesmos efeitos que a adoção, ato irretratável. Embargos Infringentes n.

599.277.365, Rela. Desa. Maria Berenice Dias, julgado em 21-10-1999. Disponível em:

http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AGRAVO  RETIDO.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE

PATERNIDADE  CUMULADA  COM  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  E

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS [...]. Apelação Cível n. 70045309119, de Osório, Rela.

Desa.  Liselena  Schifino  Robles  Ribeiro,  julgada  em  28-3-2012.  Disponível  em:

http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  APELAÇÃO  CÍVEL.  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.

CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL.

IMPOSSIBILIDADE  [...].  Apelação  Cível  n.  70045659554,  de  Bagé,  Rel.  Des.  Luis

Felipe  Brasil  Santos,  julgada  em  26-1-2012.  Disponível  em:  http://www.tjrs.jus.br.

Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA

COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DNA POSITIVO. POSSE DE ESTADO DE

FILHO, CONSOLIDADE AO LONGO DE QUASE 60 (SESSENTA) ANOS [...]. Apelação

Cível  n.  70040457913,  de  Triunfo,  julgada  em  12-5-2011.  Disponível  em:

http://www.tjrs.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.

INTEMPESTIVIDADE.  REQUISITO  DO  ART.  526  DO  CPC.  NEGATIVA  DA

PATERNIDADE [...]. Agravo de Instrumento n. 70004965356, de Canoas, Rel. Des. Rui

Portanova, julgado em 31-10-2002. Disponível em: http://www.tjs.jus.br. Acesso em: 22

de nov. 2012.

______.  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE

ANULAÇÃO DE REGISTRO DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. GENITOR



81

QUE REGISTROU FILHO DE SUA CONVIVENTE [...].Apelação Cível n. 2011.056014-

6, de Canoinhas, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, julgada em 30-3-2012. Disponível em:

http://www.tjsc.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

C/C  ANULAÇÃO  E  RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  CIVIL  E  ALIMENTOS.

IRREVOGABILIDADE  DO  ATO  DE  ADOÇÃO,  SALVO  CASOS  EXCEPCIONAIS.

PREVALÊNCIA DA REALIDADE SOCIOAFETIVA [...] Apelação Cível n. 2009.043274-

7, de Tubarão, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, julgada em 5-6-2012. Disponível em:

http://www.tjsc.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______.   APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  NEGATÓRIA  DE  PATERNIDADE

CUMULADA COM  ANULAÇÃO  DE  ASSENTAMENTO  CIVIL E  EXONERAÇÃO  DE

ALIMENTOS.  REGISTRO  DE  NASCIMENTO  DE  FILHO  NÃO  BIOLÓGICO  [...].

Apelação Cível n. 2008.038527-0, da Capital, Rel. Des. Victor José Sebem Ferreira,

julgada  em  1-8-2011.  Disponível  em:  http://www.tjsc.jus.br.  Acesso  em:  22  de  nov.

2012.

______.______. DIREITO CIVIL — FAMÍLIA — NEGATÓRIA DE PATERNIDADE —

IMPROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU  —  RECURSO  DO  AUTOR  —  FALSA

DECLARAÇÃO  DE  PATERNIDADE  PELA  GENITORA  [...].  Apelação  Cível  n.

2011.062125-5, de São Bento do Sul, Rel. Des. Monteiro Rocha, julgada em 21-6-2012.

Disponível em: http://www.tjsc.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

______.______. DIREITO CIVIL — FAMÍLIA — INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE

C/C ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ALIMENTOS — EXAME DNA POSITIVO

— PROCEDÊNCIA PARCIAL EM 1º GRAU [...]. Apelação Cível n. 2005.000406-5, de

Araranguá,  Rel.  Des.  Monteiro  Rocha,  julgada  em  1-8-2008.  Disponível  em:

http://www.tjsc.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.

 

______.______.  Em  processos  nos  quais  se  discute  a  proteção  da  criança  ou

adolescente o Poder Judiciário deve buscar solução adequada à satisfação do melhor

interesse desses seres em formação [...]. Mandado de Segurança n. 2011.066866-2, de

Concórdia,  Rela.  Desa.  Denise  Volpato,  julgado  em  13-4-2012.  Disponível  em:

http://www.tjsc.jus.br. Acesso em: 22 de nov. 2012.



82

______. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A doutrina, inclusive com respaldo na lei,

identifica duas espécies de obrigações alimentares, distintas, dos pais para com os

filhos  [...]  Apelação Cível  n.  1.0105.03.076708-8/001(1),  Rel.  Des.  Wander  Marotta,

julgada em 2-4-2004.  Disponível  em:  http://www.tjmg.jus.br.  Acesso em:  22 de nov.

2012.

CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 4. ed. rev., atual. ampl. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2002.

CANEZIN,  Claudete  Carvalo;  EIDT,  Frederico  Fernando.  Filiação  Socioafetiva:  um

passo do direito ao encontro da realidade.  Revista IOB de direito de família,  São

Paulo, v. 13, n. 69, dez. 2011/jan. 2012, p. 9-23.

CARBONERA, Silvana Maria.  O papel  jurídico do afeto nas relações de família.  In:

FACHIN, Luiz Edson (Coord.).  Repensando fundamentos do direito civil brasileiro

contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

CARVALHO, Dimas Messias de.  Direito civil.  Belo Horizonte: Del Rey, 2009, v. VII:

direito de família.

 

COSTA, Dilvanir José da. Aspectos do direito de família na nova constituição. Revista

de Informação Legislativa, v. 26, n. 104, p. 263-274, out./dez. 1989.

DAROS, Leatrice Faraco. A paternidade socioafetiva como um novo parâmetro nas

relações parentais. 2006. Monografia (Bacharelado em Direito). Universidade Federal

de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis.

DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara; OLIVEIRA, Thales Cezar de.  Estatuto da

Criança e do Adolescente. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 

DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4 ed. rev., atual. e ampl. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.



83

FACHIN, Luiz Edson. A tríplice paternidade dos filhos imaginários.  In:  ALVIM, Teresa

Arruda (Coord.).  Repertório de jurisprudência e doutrina sobre direito de família:

aspectos constitucionais, civis e processuais.  São Paulo: Revista dos Tribunais,

1995, p. 170-185.

______. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo horizonte: Del Rey, 1996.

 

______. Direito além do novo Código Civil: novas situações sociais, filiação e família.

In: ARAÚJO, Luís Ivani de Amorim; DEL’OMO, Florisbal de Souza (Coords.). Direito de

família contemporâneo e os novos direitos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 63-92.

______. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sérgio

Antônio Fabris, 1992. 

______. Direito de família: elementos críticos à luz do novo Código Civil brasileiro. 2.

ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

 

FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família (ou família sociológicas x

famílias reconhecidas pelo direito): um bosquejo para uma aproximação conceitual à

luz da legalidade constitucional.  In:  Revista Brasileira de Direito de Família, Porto

Alegre: Síntese/IBDFAM, 2004, v. 23, p. 15.

______. ROSENVALD, Nelson. Direito das família. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,

2010.

 

FILHO, Luiz Schettini. Compreendendo o filho adotivo. 3. ed. Recife: Bagaço, 1998.

FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da; WALD, Arnoldo. Direito civil. 17. ed. São Paulo:

Saraiva, 2009, vol. 5: direito de família.

FRANCESCHINELLI, Edmilson Villaron. Direito de paternidade. São Paulo: LTr, 1997.

GOMES, Orlando. Direito de família. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

______. Direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.



84

GOMES, Renata Raupp.  A Construção do Novo Paradigma Jurídico-Familiar na

Ordem  Constitucional  de  1988. 2006.  Dissertação  (Mestrado  em  Direito).

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis.

GONÇALVES,  Carlos  Roberto.  Direito  civil  brasileiro.  7.  ed.  São  Paulo:  Saraiva,

2010, vol. 6: direito de família.

______.  Direito civil brasileiro. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011: direito de família.

KATO, Shelma Lombardi de. Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey,

1999.

LEITE, Eduardo de Oliveira.  Procriações artificiais e o direito:  aspectos médicos,

religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

______.  O  exame  de  DNA:  reflexões  sobre  a  prova  científica  da  filiação.  In:

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; LEITE, Eduardo de Oliveira (Coords.). Repertório de

doutrina sobre direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 191-192.

______. Temas de direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

______.  Tratado de direito de família:  origem e evolução do casamento. Curitiba:

Juruá, 1991.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. In: ARAÚJO, Luís

Ivani  de  Amorim;  DEL’OMO,  Florisbal  de  Souza  (Coords.).  Direito  de  família

contemporâneo e os novos direitos. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 99-114.

______. Código civil comentado.  In:  AZEVEDO, Alvaro Villaça (Coord.).  Código Civil

comentado. São Paulo: Atlas, 2003, v. XVI: direito de família, relações de parentesco,

direito patrimonial.

______.  Direito  ao  estado  de  filiação  e  direito  à  origem  genética: uma  distinção

necessária. Revista brasileira de direito de família, Porto Alegre, IBDFAM/Síntese, v.

5, n. 19, ago./set. 2003, p. 133-156.



85

______. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. 

Revista brasileira de direito de família, Porto Alegre, n. 12, jan./mar. 2002.

MADALENO, Rolf.  Curso de direito  de família.  4.  ed.  rev.,  ampl.  e  atual.  Rio de

Janeiro: Forense, 2011.

MAIDANA, Jédison Daltrozo. O fenômeno da paternidade socioafetiva: a filiação e a

revolução da genética. Revista brasileira de direito de família, Porto Alegre, v. 6, n.

24, jun./jul. 2004, p. 50-79.

MONTEIRO, Washington de Barros.  Curso de direito civil.  37. ed. rev. e atual. São

Paulo: Saraiva, 2002, v. 2: direito de família. 

NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras.  A filiação que se constrói:  o reconhecimento do

afeto como valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001.

OLIVEIRA,  Guilherme  de.  Critério  jurídico  da  paternidade.  Coimbra:  Livraria

Almedina, 1998.

OLIVEIRA,  José  Lamartine  Corrêa  de;  MUNIZ,  Francisco  José  Ferreira.  Curso  de

direito de Família. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2001.

OTONI,  Fernanda Aparecida Corrêa.  A filiação socioafetiva  no direito  brasileiro  e a

impossibilidade de sua desconstituição posterior.  Revista IOB de direito de família,

São Paulo, v. 13, n. 69, dez. 2011/jan. 2012, p. 43-57.

PORTUGAL.  Supremo  Tribunal  de  Justiça  de  Portugal,  publicado  no  Boletim  de

Ministério da Justiça n. 378/740-752, jul. 1998.

TEPEDINO, Gustavo. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: 

BARRETO, Vicente (coord.). A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro:

Renovar, 1997.

______. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.



86

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

RODRIGUES, Sílvio. Direito civil.  28. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 6: direito de

família.

SANTOS, Eduardo dos. Direito da família. Coimbra: Almedina, 1999.

VELOSO, Zeno.  Código Civil comentado. São Paulo: Atlas, 2002, v. XVII: direito de

família, alimentos, bem de família, união estável, tutela e curatela.

______. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, vol. 6: direito de

família.

______. Direito Civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, vol. 6: direito de família.

VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. In: Couto, Sérgio (coord.).

Nova realidade do direito de família. Tomo II, Coad/SC editora jurídica. 1999, p. 52-

59.

WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.


	INTRODUÇÃO
	1 FAMÍLIA E FILIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO
	1.1 Conceito de família e filiação no Código Civil de 1916
	1.2 trajetória DO DIREITO DE FAMÍLIA NO DECORRER DO SÉCULO XX
	1.3 ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E AS MUDANÇAS NA FAMÍLIA

	2 O CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
	2.1 AS ESPÉCIES DE FILIAÇÃO
	2.2 A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
	2.2.1 Previsão legal no código civil de 2002
	2.2.2 Elementos que configuram a filiação socioafetiva

	2.3 ESPÉCIES DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
	2.3.1 Adoção civil
	2.3.2 Adoção à brasileira
	2.3.3 Adoção à brasileira ou reconhecimento voluntário de filho do cônjuge ou da companheira
	2.3.4 Adoção de fato ou “filho de criação”


	3 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
	3.1 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR: NATUREZA JURÍDICA, PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS
	3.2 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
	3.3 JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR

	CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA

