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(Im)possibilidade de (des)constituição da  paternidade socioafetiva1 
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Resumo: A função da família vem evoluindo com o passar do tempo, antigamente estava ligada a 
função religiosa, econômica e procriacional, porém a Constituição Federal 1988 veio trazer em seu 
texto o novo fundamento da família, a afetividade, dando origem a novas formas de parentesco que 
não o consanguíneo. A filiação passa a ser admitida entre pessoas que tem um vínculo de posse de 
estado de filho, ou seja, entre aqueles que tem o nome, que se tratam e que a sociedade os 
reconhece como pai e filho, sem haver vínculo biológico. A paternidade socioafetiva vem assegurar o 
direito à filiação, para que o filho não fique desamparado numa possível negatória de paternidade 
movida pelo pai registral, a divergência se encontra na possibilidade de constituir e desconstituir 
judicialmente esta paternidade. Na dúvida entre a paternidade biológica e a socioafetiva, os Tribunais 
vêm entendendo que deve prevalecer a paternidade socioafetiva, formada pelo vínculo da 
afetividade, não sendo aceita sua posterior desconstituição.              

 
Palavras-chave: Família. Afetividade. Filiação. Paternidade. Socioafetividade. Constituição. 
Desconstituição. 

 
Resumen: La función de la familia ha evolucionado con el tiempo: antiguamente estaba ligada a la 
función religiosa, económica y de procreación. Pero la Constitución Federal del 1988 trajo en su texto 
el nuevo fundamento de la familia: la afectividad, dando origen a nuevas formas de parentesco que 
no el consanguíneo. La filiación viene a ser admitida entre las personas que tienen vínculos de pose 
del estado de hijo, o sea, entre aquellos que tienen el nombre, que se tratan y que la sociedad les 
reconoce como padre e hijo, sin que haya el vínculo biológico. La paternidad socio-afectiva viene 
asegurar el derecho a la filiación, para que el hijo no quede desamparado en una posible negativa de 
paternidad intentada por el padre registral, la divergencia está en la posibilidad de constituir y des 
constituir judicialmente esta paternidad. En dudas entre la paternidad biológica y la socio-afectiva, los 
tribunales vienen decidiendo que debe prevalecer la paternidad socio-afectiva, formada por el vínculo 
de la afectividad, no se aceptando su posterior des constitución. 
 
Palabra clave: Familia. Afectividad. Filiación. Paternidad. Socio-afectividad. Constitución. Des 
constitución.  

 

Introdução 

 

O presente artigo tem como tema a paternidade socioafetiva. Busca responder 

alguns questionamentos, tais como: De que forma se deu o conceito atual de família 

ligado diretamente à afetividade e como ela é vista no ordenamento jurídico? A 

paternidade socioafetiva tem como fundamento somente preservar o vínculo 

constituído da filiação ou é possível a sua constituição judicialmente? É possível a 

posterior desconstituição judicial desta paternidade?  

 

Partiremos da hipótese que até a Constituição Federal de 1988 a família estava 

ligada diretamente ao patrimônio, após se transformou num local de afeto. 

                                                 
1
Artigo apresentado ao curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório como requisito parcial 

para a obtenção do título de bacharel em Direito. Orientador: Professor Jarbas Freitas da Silva.  
2
Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório.  
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Especificamente não há dispositivo legal em nosso ordenamento que trate sobre a 

paternidade socioafetiva, então devemos nos valer de princípios constitucionais e 

dispositivos legais que podem ser usados por analogia ao tema; de que existem 

decisões dos Tribunais acerca da possibilidade ou não da constituição da 

paternidade socioafetiva através de ação de investigação de paternidade, hipótese 

esta em que o conceito de socioafetividade seria relativizado e o elemento “nome” 

da posse de estado de filho3 não seria exigido e, finalmente, quanto a possibilidade 

da desconstituição desta paternidade, o entendimento majoritário é pela 

impossibilidade de desconstituição da paternidade socioafetiva, valendo-se do 

princípio do melhor interesse do menor que já criou uma afetividade com o pai 

registral.  

 

Este estudo é de grande importância para a sociedade, uma vez que o conceito de 

família tem sofrido mudanças. Cada vez mais aquele conceito de família ligada a 

mão de obra fica no passado e a família afetivamente formada torna-se mais claro, 

mais usual. Contribuirá para mostrar que filhos têm seu direito de filiação 

assegurado, não podendo ser desconstituído o vínculo paterno afetivo através de 

negatória de paternidade. E, ainda, para, quem sabe, possibilitar que os “filhos de 

criação” analisando o caso concreto possam entrar com ação de investigação de 

paternidade, tendo seu direito de filho reconhecido. 

 

O assunto é atual e, por isso, encontramos diferentes decisões e opiniões que 

devem ser levadas em conta. Por se tratar de fato comumente observado na 

sociedade, sem que tenha sido dado o devido tratamento legal, em que pese a 

recente reforma do Código Civil, o tema merece um melhor aprofundamento ficando 

clara sua evidente relevância para evolução do Direito que deve sempre 

acompanhar as mudanças que ocorrem no seio da sociedade.  

 

1 Evolução do conceito de família 

 

Primeiramente, é necessário observarmos a evolução do conceito de família do 

Direito grego e romano até os dias atuais para entendermos como se deu a 

                                                 
3
LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 234. 
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afetividade no núcleo familiar e como a paternidade socioafetiva tomou seu lugar 

nas relações familiares. 

 

A família grega e romana, segundo Fustel de Coulanges4, não teve seus alicerces 

no nascimento, no sentimento, nem tão pouco na força física, o que a alimentava era 

a religião e o poder pater exercido pelo pai na forma de autoritarismo. O afeto 

natural entre os indivíduos que a componham até existia, mas em nada significava. 

Importante salientar que no direito grego e romano não se consideravam a 

consangüinidade, ou seja, o nascimento constituía somente laço físico, para ser filho 

deveria ser recebido pelo pai que declarava se o recém nascido e era filho ou não da 

família, criando vínculo moral e religioso. Admitia-se o instituto da adoção para os 

casais sem filhos, declarando o pai, independentemente de sangue, ser filho. Porém, 

essa adoção em nada representava ter o pai afeto pelo filho, mas sim que fosse 

dada continuidade à religião familiar. 

 

Antigamente, a família estava ligada diretamente ao poder patriarcal, a legislação 

brasileira determinava o poder ao pai, havia desigualdade de direitos entre o marido 

e mulher, desigualdade entre filhos legítimos e ilegítimos, mas principalmente o 

predomínio dos interesses patrimoniais em detrimento do aspecto afetivo, isto até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que acabou por derrubar esse 

conceito de poder patriarcal.   

 

A família tinha sua função religiosa, política, econômica e procracional. Afirma-se ser 

a família a base da sociedade, isto é, deveria servir diretamente ao Estado. Os filhos 

eram gerados com o objetivo de ajudar no sustento da família, eram verdadeiras 

mãos-obras, a igreja por sua vez incentivava que as famílias tivessem cada vez mais 

filhos, assim, conseqüentemente o número de fiéis também aumentaria, mantendo o 

poder que a Igreja Católica possuía. Havia um laço afetivo entre os entes daquelas 

famílias, porém, isso se tornava secundário em relação as necessidades existentes 

e ao que a sociedade impunha a família. Até que a Constituição Federal de 1988 

trouxe o novo fundamento da família: a afetividade. Esta por sua vez, com o tempo 

                                                 
4
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Matin Claret , 2002. 
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foi conquistando seu lugar dentro da família, que hoje não está ligada mais somente 

em por vínculos biológicos, mas principalmente afetivos. 

 

No final do século XX, dada a evolução da ciência, houve a busca pela verdade real 

ou verdade biológica, quanto a filiação. O DNA tornou-se acessível e a grande 

maioria dos pais e até mesmo doutrinadores, acreditaram que essa seria a solução 

de todos os questionamentos quanto a filiação. Porém, ocorre que muitos 

esqueceram que essa tal “verdade real” não é absoluta. Isto porque, somente o elo 

biológico que une pais e filhos não é suficiente para existir uma verdadeira relação 

parterno filial.  Maria Christina de Almeida bem refere essa questão: 

 
[..] a filiação não é um dado ou um determinismo biológico, ainda que seja 
da natureza do homem o ato de procriar. Em muitas vezes, a filiação e a 
paternidade derivam de uma ligação genética, mas esta não é o bastante 
para a formação e a afirmação do vínculo; é preciso muito mais. É 
necessário construir elo, cultural e afetivamente, de forma permanente, 

convivendo e tornando-se, cada qual responsável pelo elo, dia após dia.
5
 

 

Dito isso, podemos definir família como um grupo de pessoas ligadas por elos 

afetivos, convivendo no ambiente familiar, baseadas no amor, no carinho, na 

educação, no respeito, enfim, a família deixa de servir ao Estado para servir à 

realização pessoal. 

 

2 Princípios constitucionais aplicáveis ao direito de família 

 

Após a Constituição Federal de 1988, os princípios constitucionais passaram a ter 

considerável eficácia e aplicabilidade para dirimir questões relativas ao direito de 

família. Podemos citar os seguintes princípios constitucionais: princípio da dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), princípio da solidariedade familiar (art. 3º, I, 

CF/88), princípio da igualdade (arts. 226,§5º e 227, §6º, CF/88), princípio da 

liberdade às relações familiares (art. 226, §7º, CF/88), princípio da convivência 

familiar (art. 227, CF/88), princípio da função social da família (art. 226, CF/88), 

princípio da afetividade e princípio do melhor interesse do menor (art. 227, CF/88).  

 

                                                 
5
MARIA, Christina de Almeida. A paternidade socioafetiva e a formação da personalidade. Del Rey 

Revista Jurídica, ano 4, n. 8, maio, 2002. P. 24. 



 
 REVISTA DIREITO, CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 2 – Nº 2 – DEZEMBRO/2012 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 10 

Por não haver em nosso ordenamento jurídico previsão legal, expressa, que refira-

se à paternidade socioafetiva, os princípios constitucionais que fundamentam esse 

instituto, são: Princípio da Afetividade que resultou da evolução do conceito de 

família, sobrepondo-se ao caráter patrimonial e biológico. Nos ensinamentos de 

Paulo Lôbo “a afetividade é o indicador das melhores soluções para os conflitos 

familiares”.6; e o Princípio do melhor (ou maior) interesse da criança e do 

adolescente encontra previsão legal no artigo 227 da Constituição Federal de 1989 

quando diz ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”. Também, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

Ratificada pelo Brasil através do Decreto n° 99.710/90, ao dispor no art. 3.1 que 

"todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou 

privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança”. E por 

fim, no artigo 4º da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente que diz ser 

“dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

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

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

O filho anteriormente visto, em uma escala, como a parte mais inferior, ou seja 

coadjuvante nas relações familiares e até mesmo quando ocorria um conflito de 

família passa a ter o papel principal, ou seja, toda e qualquer decisão tomada levará 

em conta o interesse do filho, o que melhor lhe convém. 

 

3 Conceito de filiação 

 

Para um melhor desenvolvimento do assunto em tela, se faz necessária a 

conceituação de filiação. Conforme Paulo Lôbo “filiação é conceito relacional; é a 

relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais 

                                                 
6
 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 67. 
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nascida da outra, ou adotada, ou vinculada mediante posse de estado de filiação ou 

por concepção derivada de inseminação artificial” (grifo nosso).7 

 

O Código Civil de 1916 trazia a presunção pater is est que buscava preservar a 

família formada pelo casamento, presumia-se que pai era o marido da mãe, ou seja, 

pai era o homem que fosse casado com a mãe da criança.8   

 

Com o tempo a filiação afetiva foi tomando seu lugar, em 1979 João Baptista Villela 

traz a primeira referência, no Brasil, ao assunto, tratando da Desbiologização da 

Paternidade: 

 
Qual seria, pois, esse quid específico que faz de alguém um pai, 
independentemente da geração biológica? Se se prestar atenta escuta às 
pulsações mais profundas da longa tradição cultural da humanidade, não 
será difícil identificar uma persistente intuição que associa a paternidade 
antes com o serviço que com a procriação. Ou seja: ser pai ou ser mãe não 

está tanto no fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir. 
9
 

 

Em 2002 o novo Código Civil não trouxe mais a diferenciação entre filhos legítimos e 

ilegítimos previsto no art. 337 do Código Civil de 1916.10 Anteriormente, a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, §6º11 veio considerar a igualdade 

entre filhos após, o Estatuto da Criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990) em seu 

artigo 2012, e finalmente o Código Civil de 2002 em seu  art. 1.59613 veio reforçar o 

                                                 
7
LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 213.   

8
OTONI, Fernanda Aparecida Corrêa. A Filiação Socioafetiva no direito brasileiro e a 

impossibilidade de sua desconstituição posterior. Disponível em, < 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=680>, acesso em 14 jun. 2012.   
9
VILLELA, João Baptista. Desbiologização da Paternidade. Revista da Faculdade de Direito [da] 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. N. 21. Maio, 1979,  
10

Artigo 337, do Código Civil de 1916 – São legítimos os filhos concebidos na constância do 
casamento, ainda que anulado, ou nulo, se contraiu de boa fé. Disponível em, < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>, acesso em 14 jun. 2012.   
11

Artigo 227, § 6º da Constituição Federal de 1988 - É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 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. Disponível em, 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ ConstituicaoCompilado.htm>, acesso em 14 jun. 
2012.   
12

Artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente - 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. Disponível em, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/leis/ L8069Compilado.htm>, acesso em 14 jun. 2012.   
13

Artigo 1596, do Código Civil de 2002 - Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
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princípio constitucional da igualdade entre os filhos. Ou seja, juridicamente, todos os 

filhos, consangüíneos, adotivos, havidos por inseminação artificial heteróloga, enfim 

todos são iguais perante a lei havidos ou não durante o casamento, tanto no campo 

patrimonial quanto no pessoal. Não podendo mais ser usadas as expressões 

discriminatórias como filho bastardo ou filho adulterino.14   

 

Apesar do Código Civil de 2002 não trazer expressa a filiação socioafetiva, deixou 

brecha para que outros parentescos, que não o consangüíneo, fossem reconhecidos 

é o que se observa pelo disposto no artigo 1593 do referido Código: “O parentesco é 

natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem” (grifo nosso) 

e é essa “outra origem” que os doutrinadores e julgadores entendem pela filiação 

socioafetiva.   

 

4 Da posse de estado de filho 

 

Para que se de a paternidade socioafetiva é necessário que se configure a Posse de 

Estado de Filho que nos ensinamentos de José Bernardo Ramos Boeira é “uma 

relação afetiva, íntima e duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros 

como se filho fosse, e pelo tratamento existente na relação paterno-filial, em que há 

o chamamento de filho e a aceitação do chamamento de pai”.15  

 

São três os elementos que constituem a posse de estado de filho: o nome 

(nominatio), tratamento (tractatus) e fama (reputatio)16. Quanto ao primeiro, o nome, 

a pessoa tem que ter o apelido de família, ser registrado como sendo filho do pai 

e/ou da mãe. O reconhecimento voluntário da paternidade, ou seja o registro do filho 

pelo pais trata-se na realidade, de uma confissão voluntária, da mãe ou do pai, na 

qual declara ser seu filho, determinada pessoa.  

 

                                                                                                                                                         
relativas à filiação. Disponível em, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada 
.htm>, acesso em 14 jun. 2012.   
14

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de família. 5. ed. São Paulo: Método, 2010. P. 
39. 
15

BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. P. 60.  
16

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. P. 363.   
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Conforme o artigo 1609 e o artigo 1610, do Código Civil Brasileiro de 2002 o 

reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável.  Quanto ao 

tratamento, tem que haver o trato de pai em relação ao filho e de filho em relação 

ao pai, é o tratamento como se filho biológico fosse. O último, a fama, é em relação 

a sociedade que reconhece como pai e filho, é a publicidade da posse de estado de 

filho. 

 

Sobre o assunto José Boeira ensina que, 

 
“deve, o indivíduo ter sempre usado o nome do pai ao qual ele identifica 
como tal; que o pai o tenha tratado como seu filho e tenha contribuído, 
nesta qualidade, para a sua formação como ser humano; que 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”.
17

 

 

Outros requisitos da posse de estado de filho é que ela deve ser contínua, duradora, 

não há na legislação brasileira norma que trata de paternidade socioafetiva, nem tão 

pouco, há prazo estipulado que configure a afetividade entre o pai e o filho. O 

Código Civil francês estabelece o prazo mínimo de cinco anos para que se tenha 

caracterizada a posse de estado de filiação.18 Porém, o que se observa nos tribunais 

é um prazo muito inferior ao do Direito Francês. É necessário que se analise o caso 

concreto, através de estudo social com a família, que determinará se o vínculo 

afetivo já restou configurado, afinal cada pessoa tem o seu sentimento próprio 

formado pelo convívio familiar. 

4.1 Filiação socioafetiva pela adoção 

 

Segundo o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, 

 
A filiação natural ou biológica repousa sobre o vínculo de sangue, genético 
ou biológico; a adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se 
sustenta sobre a pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva. 
A adoção contemporânea é, portanto, um ato ou negócio jurídico que cria 
relações de paternidade e filiação entre duas pessoas. O ato da adoção faz 
com que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa, 

independentemente do vínculo biológico.
19

  

 

                                                 
17

BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. P. 63.  
18

LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 233. 
19

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. 273.  



 
 REVISTA DIREITO, CULTURA E CIDADANIA – CNEC OSÓRIO / FACOS 

VOL. 2 – Nº 2 – DEZEMBRO/2012 – ISSN 2236-3734 
. 

Página 14 

4.2 Filiação socioafetiva consistente na adoção à brasileira  

  

Ocorre quando uma criança é registrada pelos pais afetivos como se filho biológico 

deles fossem. Constitui crime contra o estado de filiação conforme prevê o artigo 

242 do Código Penal Brasileiro: 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”.20 

 

4.3 Filiação socioafetiva pela técnica de reprodução assistida heteróloga 

 

Diz-se heteróloga quando a inseminação é proveniente do sêmen de um estranho. 

Conforme o artigo 1.597 do Código Civil de 2002 em seu inciso v presumisse o filho 

concebido na constância do casamento os filhos: havidos por inseminação artificial 

heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido.21 

 

4.4 Filiação socioafetiva consistente no “filho de criação” 

 

Adalgisa Wiedmann Chaves, traz boa definição sobre essa espécie de paternidade 

socioafetiva:  

 
O vínculo também poderá ser apenas socioafetivo, que é o que acontece 
nos casos dos filhos de criação, qual seja, quando alguém adota (sic) 
informalmente outrem, passando-o a tratá-lo como filho e apresentá-lo em 
sociedade como tal, embora não tenha sido providenciada na regularização 
do vínculo. Em princípio, tais pessoas não possuem qualquer liame jurídico, 
mas o elo afetivo e social criado é tão forte que passa a gerar efeitos que o 

Direito não pode ignorar. 
22

 

  

O assunto não se esgota aqui, será melhor trabalhado no item a seguir. 

 

5 Possibilidade de constituição da paternidade socioafetiva 

                                                 
20

Disponível em, < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>, acesso 
em 14 jun. 2012.   
21

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família.10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. P. ?.  
22

CHAVES, Adalgisa Wiedmann. A tripla  parentalidade (biológica, registral e socioafetiva). Revista 
Brasileira de Direito de Família. Ano 7. N. 31. Porto Alegre: síntese/IBDFAM, nº 31, ago/set. 2005. P. 
151/152. 
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Alguns doutrinadores afirmam que não é necessário o requisito do nome para 

configurar a posse de estado de filho, sendo de maior relevância o tratamento e a 

fama, isto porque o que deve prevalecer é o direito a filiação, ou seja, quando 

houver dúvida sobre os elementos, deve-se constituir a filiação/paternidade, se 

valendo do preceito criado por Paulo Lôbo do in dúbio, pro filiatio. Sobre o assunto, 

diz Paulo Lôbo que “essas características não necessitam de estar presentes, 

conjuntamente, pois não há exigência legal nesse sentido e o estado de filiação 

deve ser favorecido em caso de dúvida”.23   

 

Teremos que admitir que o filho de criação possa entrar com ação pedindo o 

reconhecendo da paternidade daquele pai que somente o tratou como filho e que a 

sociedade o reconhece como sendo filho, porém não houve a adoção, tendo o 

reconhecida a paternidade e consequentemente o registro. A maioria dos 

doutrinadores e até mesmo julgadores não reconhecem esta paternidade. Há 

divergência sobre o tema entre doutrinadores e escritores, alguns afirmam não ser 

possível a constituição da paternidade judicialmente através de ação que constitua o 

vínculo paterno-filial, é o caso de Adalgisa Wiedemann Chaves24. Outros, como 

Jédison Daltrozo Maidana25 e Paulo Lôbo afirmam que pode o filho ingressar com 

ação de investigação de paternidade para constituir a paternidade daquele pai que 

preenche todos os requisitos da paternidade socioafetiva, pedindo para que seja 

reconhecido nos direitos de filho, tal como filho biológico fosse. Paulo Lôbo: 

 
[...] a ação não tem mais como finalidade atribuir a paternidade ou a 
maternidade ao genitor biológico. Este é apenas um elemento a ser levado 
em conta, mas deixou de ser determinante. O que se investiga é o ‘estado 
de filiação’, que pode ou não decorrer da origem genética. Do contrário 
seria mais fácil e rápido deixar que os peritos ditassem sentenças de 

filiação[...].
26

 

  

É preciso deixar claro que a maioria dos doutrinadores e até mesmo julgadores não 

reconhecem esta paternidade. 

 

                                                 
23

LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 234. 
24

CHAVES, Adalgisa Wiedmann. A tripla  parentalidade (biológica, registral e socioafetiva). Revista 
Brasileira de Direito de Família. Ano 7. N. 31. Porto Alegre: síntese/IBDFAM, nº 31, ago/set. 2005. P. 
151. 
25

MAIDANA, Jédison Daltrozo. O Fenômeno da Paternidade Socioafetiva: A Filiação e a Revolução 
da Genética. Revista Brasileira de Direito de Família. Ano 6. N. 24. jun/jul 2004. P.76. 
26

LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 262.  
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Devemos aqui ressaltar que o projeto de lei do Estatuto das famílias, ainda não em 

vigor, em seu artigo 71 traz previsão legal quanto a possibilidade de investigar a 

paternidade socioafetiva.27 

 

6 Impossibilidade de desconstituição de da paternidade socioafetiva 

 

É pacífico o entendimento entre os doutrinadores e julgadores, que a paternidade 

socioafetiva serve para assegurar o direito à filiação, para que o filho não fique 

desamparado, no caso de impossibilitar que o pai registral, socioafetivamente 

constituído, entre com uma negatória de paternidade contra o filho, pedindo a 

desconstituição do vínculo da paternidade e assim, perdendo todos os direitos a ele 

inerentes. Ou até mesmo os filhos consanguíneos após a morte do pai que tentam 

desconstituir essa paternidade afim de retirar esse filho reconhecido 

socioafetivamente do rol de herdeiros. 

 

Até entendimento pacificado nos tribunais do país atualmente, muito se discutia a 

possibilidade de desconstituição da paternidade socioafetiva. Se seria possível 

através de ação de negatória de paternidade desconfigurar o vínculo entre pai e filho 

constituído pela afetividade. O que se observa entre doutrinadores e até mesmo 

julgados mais recentes é que estes entendem que após constituída a Paternidade 

não poderá o pai ou o filho requerer que se desconstitua. 

 

Flávio Tartuce e José Fernando Simão afirmam que é possível ajuizar a ação de 

investigação de paternidade contra o suposto pai biológico, porém a sentença será 

meramente declaratória, apenas declarando a existência do vínculo biológico, não 

desconstituindo a paternidade do pai sociafetivamente constituído.28 Então, aceita-se 

que o filho interessado em saber a verdade biológica sobre sua filiação, entre com 

ação de Investigação de Paternidade contra o suposto pai biológico. Descobrindo, 

assim, quem é o seu genitor. É direito da criança, da pessoa saber sua origem 

                                                 
27

Artigo 75 do Estatuto das Famílias - o filho não registrado ou não reconhecido pode, a qualquer 
tempo, investigar a paternidade ou a maternidade, biológica ou sociafetiva. Disponível em, < 
Disponível em, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>, acesso em 14 
jun. 2012.>, acesso em 14 jun. 2012. 
28

TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de família. 5. ed. São Paulo: Método, 2010. P. 
364. 
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biológica, porém, o vínculo já formado pela socioafetividade não poderá ser 

desconstituído para constituir a paternidade biológica. Assim, nas palavras de Maria 

Berenice Dias: 

 
[...] se o autor mantém com alguém – pai registral ou adotivo – um vínculo 
de filiação socioafetiva, gozando da posse de estado de filho, ainda assim 
pode buscar a identificação da verdade biológica. A ação será acolhida, 
mas a sentença terá meramente conteúdo declaratório, sem efeitos 
jurídicos outros. Ao autor resta a segurança jurídica sobre a relação da 
paternidade, se for adotado ou se estiver registrado por alguém que 
desempenha o papel de pai. Quem tem um vínculo filiação, goza do estado 
de filho afetivo, já tem um pai. Por isso, a sentença de procedência não será 
levada a registro, não se alterando a filiação que se considerou pela 
convivência. Deve a justiça privilegiar a verdade afetiva. A procedência da 
ação não terá efeitos retificativos, mas meramente declaratórios, sem 

reflexos jurídicos ou de ordem patrimonial.
29

  

 

Portanto, mesmo que provado por exame de DNA que o pai registral não é o 

biológico, esta paternidade não pode ser desconstituída. Assim, ainda que se 

descubra quem é o gerador, ou seja o pai consangüíneo, já existindo o vínculo 

afetivo formado, não poderá se desconsiderar a paternidade socioafetiva em 

benefício da biológica, afinal o vínculo consangüíneo se torna secundário em relação 

ao vínculo afetivo, devendo ser observado o princípio do melhor interesse do menor. 

 

E, assim se observa nos julgados proferidos em nosso tribunal, que a paternidade 

socioafetiva prevalece à paternidade biológica conforme recente julgado que segue: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE 
CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COMPROVAÇÃO 
DA VERDADE REGISTRAL E SOCIOAFETIVA QUE PREVALECE SOBRE 
A BIOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA POR 
EXAME DE DNA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DO PAI REGISTRAL 
QUE FICOU EVIDENTCIADA, A PONTO DE AFASTAR A VERDADE 
BIOLÓGICA.[...]. (Apelação Civil nº 70044880854. Sétima Câmara Cível. 
Comarca de Torres. Relator Dr, Roberto Carvalho fraga. Em 11 de abri de 
2012) 
  

Josédio Dalzotro30 defende a impossibilidade de desconstituição da paternidade 

socioafetiva referindo que o caráter do indivíduo é construído através convivência 

familiar, tendo todos os seus referenciais de vida e a percepção de si próprio. Pode-

se dizer, que haveria um colapso psíquico do filho, que de uma hora para a outra, se 

vê despido de uma realidade que nutriu durante toda sua vida no que diz respeito ás 
                                                 
29

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. P. 392/393.   
30

MAIDANA, Jédison Daltrozo. O Fenômeno da Paternidade Socioafetiva: A Filiação e a Revolução 
da Genética. Revista Brasileira de Direito de Família. Ano 6. N. 24. jun/jul 2004. P. 63. 
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suas origens. Se perder esse referencial paterno ou materno destruirá o núcleo a 

partir do qual o indivíduo construiu toda a sua identidade, e perdê-la seria perder a 

referência sobre si mesmo, com reflexos provavelmente desastrosos em sua 

personalidade. 

 

7 Conclusão 

  

A família ao longo do tempo veio sofrendo grandes modificações até chegar ao 

modelo atual ligado diretamente à afetividade. Conforme observado, a Constituição 

Federal de 1988 teve grande importância nas relações familiares, trazendo 

princípios protetores da família, como o princípio da afetividade e o princípio da 

igualdade e o princípio do melhor interesse do menor. Pode-se afirmar que a Carta 

Magna de 1988 foi um marco na modificação do conceito de família, deixando de 

lado o servir ao Estado, quando alguns doutrinadores afirmavam ser a família a base 

da sociedade, para servir aos desejos próprios dos indivíduos que a constituem.     

 

Os filhos passam a ter igualdade entre si, não importando se havidos do matrimônio 

do casal, ou se de fora do casamento, todos tem os mesmos direitos. O Código Civil 

de 2002 em seu artigo 1593 trouxe importante definição de como pode ser o 

parentesco: resultado da consanguinidade ou de outra origem, e essa outra origem é 

que nos remete à possibilidade da relação de parentesco entre pai ou mãe e filho 

através da paternidade socioafetiva.     

 

Para ser considerada a paternidade socioafetiva através da posse de estado de filho 

é preciso que os requisitos estejam presentes, são eles: o nome, o tratamento e a 

fama. Alguns, consideram desnecessário o requisito do nome. Destacamos as 

espécies de paternidade socioafetiva encontradas em nosso ordenamento jurídico, 

quais sejam: filiação socioafetiva pela adoção, filiação socioafetiva consistente na 

adoção à brasileira, filiação socioafetiva pela técnica de reprodução assistida 

heteróloga e filiação socioafetiva consistente no “filho de criação”.   

 

Por fim, concluímos que o direito brasileiro em muito vem evoluindo em relação a 

paternidade socioafetiva, uma vez que alguns doutrinadores e julgadores dizem ser 
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possível a constituição da paternidade socioafetiva através da proposição de ação 

de investigação de paternidade, porém este entendimento não é pacífico; e, ainda, 

quando pesquisada em nosso Tribunal a possibilidade de desconstituição da 

paternidade socioafetiva, diz ser impossível considerando o princípio constitucional 

do melhor interesse do menor. Porém, ainda faltam normas legais que tragam 

previstas a paternidade socioafetiva expressamente regulamentando-a.  
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