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RESUMO 

O objetivo deste presente trabalho é mostrar que a formação familiar gerada pela afetividade é digna 
de receber os efeitos sucessórios, os mesmos presentes na modalidade de filiação natural. Inicia-se o 
trabalho descrevendo o conceito de família e a partir de uma análise histórica, percorre-se os caminhos 
da instituição familiar desde o tempo Antigo, até sua evolução para os tempos modernos. No período 
romano, comandada pelo pater famílias, a família era tida como uma instituição com caráter religioso 
e econômico. De uma civilização agrária passou-se com o processo de urbanização ao convívio em 
locais menores de moradia, gerando uma aproximação das relações familiares e a valoração do afeto 
entre seus membros. O Código Civil de 1916, oriundo de uma sociedade patriarcal instituía a 
diferenciação entre a filiação, em legítima ou ilegítima. Com o advento da Constituição Federal de 
1988, recepcionou-se todas as inovações legislativas antecedentes, e determinou-se o fim da 
desigualdade entre as espécies de filiação, vedando expressões discriminatórias. Ao explanar sobre a 
filiação, desentranha-se o seu conceito e suas modalidades atuais, tidas pela diferenciação apenas 
doutrinária, entre a filiação matrimonial, identificada pela presunção da paternidade; e a filiação 
extramatrimonial, sujeita ao reconhecimento, podendo ser judicial ou voluntário. Dentre as espécies de 
filiação, tem-se como ponto forte deste trabalho, a filiação socioafetiva. Advinda de uma situação 
aparente e de fato, é definida pela posse de estado de filho e seus elementos característicos, trata-se do 
ato voluntário de reconhecer como seu filho, aquele em que não há um vínculo consanguíneo. Passou 
o afeto a ter a força de constituir um novo modelo de família. Sendo reconhecida a filiação 
socioafetiva, mister se faz apresentar os seus efeitos. Como ponto principal do trabalho, tem-se o 
intuito de reconhecer o efeito sucessório gerado pela socioafetividade. Mesmo ausente uma 
normatização sobre o tema, é de grande relevância e característica dessa mudança de paradigmas, os 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais favoráveis aos direitos sucessórios daqueles que 
possuem uma relação de filiação de fato. 

PALAVRAS-CHAVE: Família. Evolução. Afeto. Socioafetividade. Sucessão. 
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INTRODUÇÃO 

          

A filiação socioafetiva ao adentrar na esfera do direito, tornou-se ponto de 

questionamento entre os doutrinadores. Por ser um modo de formação familiar relativamente 

novo, muito se fala sobre ela, porém pouco se tem de normatização concreta em sua proteção.  

Este trabalho de pesquisa, efetuado através de uma metodologia bibliográfica, tem 

como foco maior discorrer sobre a sucessão na figura da filiação socioafetiva. Para minuciar 

sobre o tema, percorre-se um caminho o qual se inicia na conceituação do que é família, suas 

formações e comportamentos no tempo Antigo até sua evolução ao mundo moderno. 

Descreve-se sobre o conceito de filiação e suas espécies, para desse modo alcançar a filiação 

socioafetiva, a posse de estado de filho e o afeto, e por fim quais seriam os efeitos desta 

filiação no âmbito do Direitos das Sucessões e entre os demais aspectos resultantes do estado 

de filiação. 

Sabe-se que o afeto, como sentimento natural e de alguma forma presente em todos 

os seres humanos, tem o poder de formar vínculos e aproximar pessoas. Inerente ao ser desde 

sua criação, não há quem não se sinta ligado à algo ou alguém de forma natural. 

Com caráter formador de relações, o afeto está consequentemente atrelado em uma 

das mais importantes e consolidadas relações humanas, o parentesco, e em seu núcleo, a 

filiação. Porém poderia uma família ser construída apenas em razão deste sentimento? Uma 

formação em que não se faz presente a identidade genética? E em caso afirmativo, o que 

implicaria o reconhecimento dessa filiação baseada no afeto? 

Percorrendo um longo caminho, desde o tempo Antigo até a sociedade moderna, 

pode-se dizer que o modo de formação das famílias e seus objetivos, foram profundamente 

alterados com o passar dos anos. No período romano a presença do pater famílias, como 

figura de chefe político e sacerdote, representava a hierarquia familiar. Por ele eram 

comandados os cultos aos antepassados, crença religiosa na qual acreditava-se na necessidade 

de perpetuação do ente falecido através de rituais , transferindo-se tal obrigação de pai para o 

filho.  

Com o advento da Revolução Industrial e o movimento de urbanização, as famílias 

antes concentradas em comunidades agrárias passaram a buscar os centros urbanos em 

procura de melhor qualidade de vida. Vivendo em moradias menores nas grandes cidades, 

deu-se início a um processo de aproximação familiar, fazendo aumentar, dessa forma, uma 

maior valoração ao afeto nas relações. 
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Baseando-se ainda em um modelo de família patriarcal e hierarquizada, o Código 

Civil de 1916, apresentava um sistema de filiação baseado na legitimidade. Considerada como 

única instituição com capacidade para formar a família, o casamento era símbolo da 

legitimação dos filhos. Aos filhos ilegítimos, aqueles nascidos fora de uma união matrimonial 

entre seus pais, era negado o direito ao reconhecimento e consequentemente os direitos 

decorrentes do estado de filiação. 

Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que decretou-se o fim das 

denominações discriminatórias perante a filiação. Acolhendo todas as inovações legislativas 

ocorridas nos anos anteriores, a Carta Magna representou um marco em relações aos direitos 

dos filhos, da família e a isonomia entre o homem e a mulher. 

Relatadas as fases histórias pelas quais passou a instituição familiar, é preciso 

identificar o conceito de filiação e descrever sobre suas modalidades. Reconhecida 

basicamente como o vínculo, relação que liga o pai e o filho, independente de sua origem, a 

filiação poder ser apresentada em sua forma natural ou consanguínea, civil ou por outra 

origem, a qual se encaixaria a socioafetividade. Para fins didáticos a filiação pode ainda ser 

classificada, como matrimonial ou extramatrimonial, de forma que a matrimonial resulta na 

presunção de paternidade, e a extramatrimonial apresenta a necessidade de reconhecimento, 

seja ela voluntário ou judicial. 

Dentre as espécies de filiação, busca-se ressaltar com este trabalho, a filiação 

socioafetiva. Decorrente de uma relação de afeto, perpetuada com a convivência e com o 

decorrer do tempo, encontra-se uma formação familiar que distancia-se da identidade genética 

ou até da regulamentação jurídica, como a adoção. Pode ser reconhecida como uma adoção de 

fato, caracterizando-se pela posse de estado de filho, ou seja, os elementos que exteriorizam a 

relação paterno-filial, sendo eles: o uso do nome de família; o tratamento como um filho de 

fato e comportamento de pai; e por fim o reconhecimento social desta relação. 

A família socioafetiva quando materializada, estaria submersa a uma incerteza 

jurídica, dependendo dessa forma para o seu reconhecimento jurídico de decisões judiciais. Se 

preenchidos requisitos, sendo estes não taxativos, para a caracterização da socioafetividade, 

quais seriam suas consequências? Preencheriam os filhos socioafetivos as elementares de um 

filho natural, para acarretar o direito sucessório?  

O Direito das Sucessões possui seus regramentos instituídos pelo Código Civil e pela 

Constituição Federal. Define-se pelo princípio de saisine que a abertura da sucessão ocorre no 

momento da morte e  através de uma ordem de vocação hereditária é feita a transmissão dos 

bens do falecido. Das quatro classes de herdeiros, serão chamados por ordem de exclusão 
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primeiramente os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e por fim os 

colaterais. Restando clara e evidente a prevalência dos descendentes na categoria de 

herdeiros. 

A proposta do presente trabalho é explanar além da conceito e formação da família 

afetiva, é apresentar quais seriam as suas consequências, em como uma relação constituída do 

afeto e da espontaneidade de se gerar laços de pai e filho, podem refletir futuramente na vida 

e no angariar de direitos de cada membro pertencente à esta relação.  

Através de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, dividida em quatro 

capítulos, visa-se percorrer os aspectos da relação paterno-filial socioafetiva no âmbito do 

Direito das Sucessões e demais efeitos concernentes ao estado de filiação.  
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1.  A FAMÍLIA 

 

1.1 CONCEITO 

 

Pode-se conceituar a família em um sentido genérico e biológico como o conjunto de 

pessoas que descendem de um tronco ancestral comum, devendo ser acrescentado o cônjuge, 

os filhos do cônjuge, os seus enteados, os cônjuges dos filhos, ou seja, genros e noras e os 

cônjuges dos irmãos.1  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos em seu artigo 17 estatui que a 

“família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado”. 2 Em razão do citado artigo, Paulo Lôbo conclui que: “a) família não é só aquela 

constituída pelo casamento, tendo direito todas as demais entidades familiares socialmente 

constituídas; b) a família não é célula do Estado (domínio da política), mas da sociedade civil, 

não podendo o Estado tratá-la como parte sua”3.  

Para Adriana Maluf, família é entendida como o “organismo social a que pertence o 

homem pelo nascimento, casamento, filiação ou afinidade, que se encontra inserido em 

determinado momento histórico, observada a formação política do Estado, a influência dos 

costumes da civilização, enfim a que se encontra inserida”. 4 

Rodrigo da Cunha Pereira citando Jacques Lacan que em 1938 escreveu seu texto A 

família, desenvolve o conceito de família sob os seguintes traços:5 
“[...] a família não é um grupo natural, mas cultural. Ela não se 

constitui apenas por homem, mulher e filhos. Ela é, antes, uma estruturação 
psíquica, onde cada um de seus membros ocupa um lugar, uma função. 
Lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos filhos, sem, entretanto, estarem 
necessariamente ligados biologicamente. Tanto é assim, uma questão de 
lugar, que um indivíduo pode ocupar o lugar de pai sem que seja o pai 
biológico. Exatamente por ser uma questão de lugar e de função, que é 
possível, no Direito, que se faça, que exista o instituto da adoção [...]  

Para Maria Berenice Dias a identificação da família não é mais pautada na união pelo 

casamento entre o homem e a mulher. O que forma a família é o vinculo afetivo que tem o 

                                            
1 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituiçoes do Direito Civil.Volume V. Direito de Família. 22.ed. São 
Paulo: Forense, 2014,p. 25.  
2 Disponível em: < http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm> 
Acesso em: 23 de jun. 2014.  
3 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.18. 
4 MALUF. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Novas Modalidades de família pós modernidade. 1.ed. São 
Paulo: Atlas 2010, p.6. 
5 PEREIRA, Rodrigo da Cunha Pereira. Direito de Família. Uma abordagem psicnalítica. 4.ed.Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.p. 25. 
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condão de unir pessoas com objetivos similares.6 A entidade familiar tem como conceito 

“todos os relacionamentos que têm como origem um elo de afetividade”7. 

Maria Helena Diniz divide as concepções de família em três aspectos: A família 

amplíssima, que representa todos os indivíduos que estiverem ligados pelo vínculo da 

consanguinidade ou afinidade, podendo abranger estranhos como no caso do artigo 1.412 

§2°8; A família lata, que constitui os cônjuges ou companheiros, seus filhos, os parentes de 

linha reta ou colateral e também os afins; por fim, a família restrita constituída pelos pais e 

seus filhos, bem como a entidade familiar, que é a formação dos pais em união estável e seus 

filhos.9 

Versando sob um conceito sociológico, Silvio Venosa apresenta a família como uma 

entidade formada por pessoas que habitam o mesmo teto e que estão submetidas à autoridade 

de um titular.10Em um sentido lato tem-se família como aquela que “abrange todas as pessoas 

ligadas por vínculo de sangue e que procedam, portanto de um tronco ancestral comum, bem 

como as unidas pela afinidade e pela adoção”.11  

Considerada como a base da sociedade, a família encontra como aspecto principal a 

união e a formação de indivíduos, entretanto estabelecer um conceito como pilar formador do 

que representa a família não seria possível. Destarte demonstra Carlos Gonçalves “a 

Constituição Federal e o Código Civil a ela se reportam e estabelecem a sua estrutura, sem no 

entanto defini-la, uma vez que não há identidade de conceitos tanto no direito como na 

sociologia. Dentro do próprio direito a sua natureza e a sua extensão variam, conforme o 

ramo”.12 

1.2 NATUREZA JURÍDICA  

 

Houve uma época em que a família era considerada como uma pessoa jurídica 

detentora de direitos extrapatrimoniais e patrimoniais, porém tal caracterização foi deixada 

para trás. No direito atual a família não é mais vista como uma pessoa jurídica, pois entende-

                                            
6 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.42. 
7 Ibidem, p.43. 
8 Art. 1.412, § 2º: As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e 
das pessoas de seu serviço doméstico.  
9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 23-24.  
10 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de família.6.ed. São Paulo: Atlas, 2006, v.VI, p.2. 
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
v.6, p.17. 
12 Ibidem, p. 17. 
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se que ela não possui capacidade para obter direitos e obrigações, são os seus membros que 

detêm os direitos subjetivos e são individualmente considerados. 13 

Dessa forma, mesmo havendo divergências doutrinárias, uma corrente majoritária 

define a família como um modelo de instituição. As instituições jurídicas são reconhecidas 

como um “ universo de normas de direito organizadas sistematicamente para regular direitos e 

deveres de determinado fenômeno ou esfera social”14. Criada por Maurice Hauriou na França 

a teoria da família como instituição desenvolveu-se ao longo do tempo, seria então a família 

uma instituição permanente integrada por pessoas cujos vínculos derivam da união de pessoas 

de sexos diversos.15 

O estudo e proteção dessa instituição familiar pertence ao Direito de Família, 

discute-se se esse direito de família teria caráter de direito público ou direito privado. O artigo 

226 da Constituição Federal16 prevê a proteção da família pelo Estado, portanto é mister que 

este aja de forma a proteger a família com a criação de normas de ordem pública que são 

inderrogáveis por vontade de particulares. Existe portanto no direito de família normas de 

ordem pública que impõem mais deveres do que direitos, provendo estabilidade nas relações 

familiares.17  

A proximidade com o direito público esbarra na tendência de reduzir a intervenção 

do Estado nas relações interpessoais. Por mais que haja características de direito público o 

direito de família é inteiramente pertencente ao direito privado, justificando-se pela liberdade 

dos sujeitos de constituírem variadas formas de famílias18 e da destinação desse direito 

privado de proteger a família, os seus bens, sua prole e interesses. As relações envolvem 

pessoas físicas, não o Estado com um particular, por mais que haja a proteção, esta não 

acarreta a responsabilidade direta do Estado na inobservância das regras entre os que 

constituem a relação familiar. 19 

1.3 A FORMAÇÃO DA FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO 

 

Os primeiros grupos sociais de que se tem conhecimento não se constituíam 

efetivamente como uma família, como é conhecida atualmente. Supõe-se que a formação dos 

primeiros grupos humanos se deu com base no instinto sexual, não sendo relevante se a união 

                                            
13 VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2006, p. 8. 
14 VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2006, p. 9. 
15  Ibidem, p. 9. 
16 Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit.2010, p.26-27. 
18 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p. 35. 
19 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit.2010, p.26-27. 
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era passageira ou duradoura, entre duas ou mais pessoas. 20 Em seu estado primitivo, as 

civilizações não se moldavam em uniões individuais, as relações ocorriam entre todos 

membros de uma mesma tribo. Essa endogamia portanto gerava uma família com caráter 

matriarcal, pois a mãe era sempre conhecida e permanecia com suas crianças.21 

Ainda nos tempos primitivos, com a incidência de guerras e a escassez de mulheres 

em uma tribo, os homens começaram a se relacionar com mulheres de outras tribos, havendo 

o primeiro embate contra o incesto, conhecido  como exogamia. Após algum período de 

evolução, o homem passou a manter relações monogâmicas em algumas culturas, o que se 

considera fundamental para o exercício do poder paterno e a família como um poder 

econômico de produção.22 

Com a ampliação desses grupos sociais por suas proles, fez-se necessário a criação 

de uma estrutura social organizada, possível de desempenhar funções próprias e garantir a 

perpetuação da espécie. A primeira organização social que se tem conhecimento foi a família, 

que possuía na crença religiosa sua razão de associação e formação. 23 

A palavra família originou-se da expressão utilizada na Roma antiga Famulus que 

significava escravo, a família, portanto, era o conjunto de escravos pertencentes a um homem 

como patrimônio. A expressão família foi posteriormente utilizada para representar o 

organismo que compunha o homem como detentor do poder sob a mulher, filhos e seus 

escravos. Essa foi a primeira forma de família reconhecida pela sua formação não natural e 

sim econômica, fazendo com que a propriedade individual se sobressaísse em vista da 

propriedade comum criada espontaneamente nos tempos primitivos.24 

Da família com sua constituição natural e livre, chegou-se a um período onde sua 

formação não era mais baseada no nascimento e sim na religião e foi através desta que se 

estabeleceu por muito tempo. A família seria mais uma formação religiosa do que uma 

formação natural,25 como explica Fustel del Culanges “família antiga é algo mais poderoso 

que o nascimento, que o sentimento, que a força física: é a religião do fogo sagrado e dos 

antepassados.”26 

                                            
20 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas. Curso de Direito de família. 
1.ed.São Paulo: Saraiva, 2013, p. 31.  
21 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 14.ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1997, p.31, apud VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2006, p. 3.  
22 VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2006, p. 4. 
23 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 31. 
24 LOBÔ, Paulo,op. Cit. 2011, p.23. 
25DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 34-35. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
26 Ibidem, p.35. 
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Acreditava-se que após a morte a alma continuava ligada ao corpo, e diferente do 

corpo físico, esta permanecia viva. Dessa forma deveria ser o corpo sepultado para a morada 

da alma, e eram oferecidos artigos que supunham ser de necessidade para a vida do ente 

falecido, como escravos e seu cavalo, estes eram degolados e enterrados juntamente com 

comidas e bebidas. Além do que sepultamento e das oferendas deveria ser feito um ritual para 

que a alma pudesse repousar em felicidade eterna. Caso se abstivessem do sepulto ou dos ritos 

o espírito voltaria em meio a vida humana para atormentá-los.27  

Pela crença na necessidade de se alimentar aquele que estava enterrado, gerou-se 

algumas regras de conduta, onde as famílias deveriam satisfazer aos mortos, transformando-se 

esse hábito em uma verdadeira religião. Os mortos eram considerados deuses sagrados e seus 

túmulos como divindades. Eram oferecidos banquetes de tempos em tempos, tais oferendas 

seriam a condição para que os entes falecidos permanecessem em felicidade.28 

Ligado ao culto aos mortos estava a adoração ao fogo sagrado. O fogo deveria ser 

mantido sempre aceso pela família dentro de casa, e eram dirigido-lhes oferendas como 

alimentos, bebidas e preces para honrar à um antepassado.29 Tanto os banquetes ofertados ao 

antepassado como a adoração ao fogo sagrado representavam a religião doméstica, que 

deveria ser exercida somente por membros da família, a presença de alguém que não pertencia 

a família era razão de perturbação ao morto e poderia acarretar castigos.30 

Retratada na língua grega como epístion, ou seja, aquilo que está perto do fogo, a 

família se unia por pessoas que adoravam os mesmos antepassados.31 Foi através dessa 

religião que o homem assentou morada em propriedades permanentes, em razão do altar 

doméstico e da obrigação da família de cultuar o antepassado ali sepultado, a casa era 

construída para ser passada entre as gerações, que continuariam sempre no mesmo recinto 

sagrado cumprindo com os cultos e ritos aos deuses domésticos.32 

Christiano Cassetari comenta que a religião doméstica era o que constituía o 

parentesco, portanto pessoas poderiam ser parentes se possuíssem a mesma cultura religiosa, 

os mesmos deuses. As crenças religiosas e o direito de fazer sacrifícios só eram transmitidos 

                                            
27DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 12-14. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
28 Ibidem, p. 17-19. 
29 Ibidem, p. 23-27 
30 Ibidem, p. 29 
31 Ibidem, p. 35. 
32 Ibidem, p. 54. 
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pelos homens, sendo os filhos pertencentes somente aos pais.33 Para dar continuidade a 

família e ao culto doméstico competia apenas ao homem transferir essa capacidade.34  

O filho deveria ser fruto de um casamento religioso para dar continuidade nos 

domésticos.35O filho não gerado pelo casamento religioso, chamados de spurius pelos latinos, 

não poderiam dar seguimento a religião da família, não eram os vínculos sanguíneos que 

constituíam a família e sim a ligação pelo culto.36 

Após o nascimento, era necessário que houvesse uma cerimônia religiosa, com o 

aceite por parte do pai, oficiando assim a entrada do filho na família. O nascimento criava 

apenas uma ligação física, dependia do pai decidir se o filho recém-nascido era da família ou 

não, para que se constituísse uma ligação moral e religiosa e ele pudesse pertencer a mesma 

religião e praticar os mesmos cultos.37  

Como a continuidade da religião doméstica através das ofertas aos antepassados era a 

garantia da perpetuação da família, aqueles que não tivessem filhos lhes era permitido adotar. 

A única razão de se fazer a adoção naquela época era pelo medo da extinção da família, dessa 

forma só poderia adotar aqueles que não tivessem filhos. Ocorria a adoção através de uma 

cerimônia religiosa tal qual se ocorria no nascimento do filho, a partir de então o adotado 

fazia parte da religião do pai e se extinguia qualquer laço religioso com a sua família 

natural.38  

No caso da filha, ela não tinha o poder de continuar a religião de seu pai, pois quando 

se casava abandonava o culto dos seus familiares e começava a cultuar os deuses da família 

do marido.39 Da mesma forma não poderia herdar, pois, a propriedade estava ligada ao culto, 

e o dever do herdeiro era continuar os banquetes fúnebres, no entanto, se casada, a mulher 

estava ligada aos antepassados do marido e não de seu pai.40Se não fosse casada, possuía 

apenas o direito de usufruto sobre a herança, jamais o direito de alienar, o irmão como 

herdeiro ficaria como administrador.41 

                                            
33 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade sociofetiva. Efeitos Jurídicos. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 5 
34DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 35. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
35 VENOSA, Silvio de Salvo, op. cit. 2006, p. 4-5. 
36 DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 43. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
37 Ibidem, p. 45. 
38 Ibidem, p. 47. 
39 VENOSA, Silvio de Salvo. op. cit. 2006, p. 4. 
40 Ibidem, p. 62-63. 
41 Ibidem, p. 64. 
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Sobre a figura da mulher Fustel Del Culanges explica:42 

A religião não coloca a mulher em posição tão elevada. É verdade que ela 
toma parte em todos os atos religiosos, mas ela não é a senhora do lar. Sua 
religião não lhe vem do nascimento; nela foi iniciada somente por ocasião do 
casamento; ela aprendeu do marido a prece que pronuncia. Não representa os 
antepassados, porque não descende deles. Não se tornará um deles, porque, 
sepultada, não receberá nenhum culto especial. Na morte, como na vida, ela 
não é considerada mais que um membro do esposo. 

À mulher era cedida apenas a subordinação do poder marital, passava da condição de 

filha para esposa sem adquirir nenhuma autonomia.43O parentesco pelas mulheres não era 

permitido, os filhos de duas irmãs não possuíam nenhum vínculo nem a mesma religião. Na 

falta de um filho herdeiro deveria ser buscado entre irmãos e sobrinhos e até aos ascendentes, 

aquele que fosse homem e estivesse vivo seria o herdeiro44 

Apesar de não possuir direitos, a mulher fazia parte da celebração dos cultos, e estes 

eram individuais e secretos de cada família. Ao nascer a mulher era pertencente a religião de 

seu pai e quando casada seria parte da celebração dos antepassados do marido. Dessa forma 

criou-se a celebração sagrada do casamento, que ensejava a iniciação, o rito de passagem da 

mulher para outro culto.45 A cerimônia de casamento era realizada em casa e comandada pelo 

deus doméstico.46 

O matrimônio possuía três formas de ser realizado: a confarreatio, através de uma 

cerimônia religiosa; a coemptio, que se dava pela compra das mulheres, o marido adentrava a 

ao cerimonial para tomar posse da mulher com o simbolismo do pagamento de um preço; e o 

usus que se dava pela posse da mulher, e decorrido um ano garantia a consumação do 

casamento. Independente de qual das formas o casamento era realizado, a mulher era 

introduzida na família do marido, ficando sob a sua potesta. O casamento era denominado 

manus, no qual rompia-se os laços de parentesco da mulher com sua família de origem. 47. 

O casamento grego na época se realizava através de três atos: o primeiro ato, 

enghyesis, ocorria na casa do pai, era oferecido um sacrifício e ele declarava a entrega da sua 

filha para outra família; o segundo momento era a passagem da casa do pai para a casa do 

marido, télos, em que o marido a conduzia cantando hinos sagrados; e por fim a terceira etapa 

                                            
42 Ibidem, p. 74. 
43 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 31 
44 DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 66. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
45 Ibidem, p. 36-37. 
46 Ibidem, p. 37. 
47 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 33. 
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era realizada no lar do marido, pompé, era feita uma celebração diante do fogo sagrado onde 

iniciava-se a comunhão religiosa.48 

O casamento romano era bastante semelhante ao grego, possuindo também três 

etapas para consolidar-se, nomeadas de traditio, deductio in domum e confarreatio. A 

primeira era a entrega da filha pelo pai, seguido pelo cortejo da sua casa até a casa do marido 

e por fim a celebração religiosa, que unia o marido e esposa no mesmo culto.49  

Em relação ao casamento, Gonçalves entende que existia a importância do affectio, 

no momento da celebração e como condição para que ele perdurasse. Caso não houvesse mais 

o afeto ou a convivência seria razão para a dissolução do casamento.50Em contrapartida, 

Venosa entende que o afeto naquela época, poderia existir, mas como condição de uma 

construção familiar, o casamento estava distante de qualquer relação com o afeto.51 

Pelo fato do casamento ser constituído com a finalidade de perpetuar o culto da 

família, se a mulher fosse estéril era permitido que houvesse a anulação do casamento,52já se 

o marido o fosse, um irmão ou parente poderia substituí-lo, e o filho nascido ainda seria do 

marido e sua mulher, o qual continuaria a crença religiosa. A mulher nesse caso não poderia 

se divorciar.53 

A dissolução do casamento era permitida de forma simples nos casos da união por 

coemptio e usus. Porém o casamento religioso era dificilmente dissolvido, nos casos em que 

ocorria deveria ser feita uma nova cerimônia religiosa, seria a confarreatio desfeita pela 

diffarreatio. Na cerimônia ambos se apresentavam diante do fogo sagrado na presença do 

sacerdote e através de um ritual a mulher rompia com a religião do marido e o casamento 

estava encerrado.54 

A palavra pater em termos religiosos era aplicada aos deuses e também utilizada 

como expressão de respeito a um ser hierarquicamente superior. Em termos de direito, pater 

era empregado a todo homem que não dependesse de outros homens e que tivesse autoridade 

sobre uma família ou um domínio, denominado o pater famílias.55 Apenas a ideia de 

                                            
48 DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 38-39. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
49 Ibidem, p. 39. 
50 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. 2012, p.32. 
51 VENOSA. Silvio de Salvo, op.cit.2006, p.4-5. 
52 DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 43-44. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf> Acesso em: 14/07/2014 
53 Ibidem, p. 44. 
54 Ibidem, p. 40-41. 
55 Ibidem, p. 77. 
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paternidade, não era denominada por pater, estava figurava-se pelas expressões gânitar, 

ghennetér e genitor.56 

O poder da família ficava nas mãos do pater, este representava a figura de um chefe 

político, sacerdote e juiz, por ele era comandado o culto aos deuses domésticos e através dele 

era feita a justiça. Possuía sobre os filhos o direito de vida e de morte, poderia vendê-los, 

impor castigos com pena corporal e até tirar-lhes a vida. 57 

A figura do pater era quem poderia adquirir bens, no exercício da domenica potestas 

(poder sobre o patrimônio familiar), que se ligava ao pátria potestas (poder sobre os filhos) e 

da manus ( poder sobre a mulher).58 Como relata Gonçalves “a família era então, 

simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional.” Era identificada 

a família como uma unidade patrimonial, o único titular de todo o poder familiar era o pater, 

portanto quando este falecia a família dividia-se em outras, cada uma tendo como pater os 

descendentes homens.59 

Fustel Del Culanges, sobre o tema complementa:60 
“O pai é o primeiro junto ao lar: ele o alumia e conserva; é seu pontífice. Em 
todos os atos religiosos, ele exerce a mais alta função; degola a vítima; sua 
boca pronuncia a fórmula de oração, que deve atrair para si e para os seus a 
proteção dos deuses. A família e o culto se perpetuam por seu intermédio; 
representa, sozinho, toda a série dos descendentes. Sobre ele repousa o culto 
doméstico; quase pode dizer como o hindu: “Eu sou o deus.” — Quando a 
morte chegar, será um ser divino, que os descendentes invocarão.” 

Na época da civilização romana, o critério para se determinar o parentesco não era a 

consanguinidade, o parentesco consanguíneo chamado de cognatio ou cognição não produzia 

efeitos jurídicos, apenas gerava o parentesco natural,61 o que era independente da religião 

doméstica.62  

Para originar o parentesco com efeitos civis deveria haver a sujeição ao pater 

famílias, este vínculo era conhecido como agnatio ou agnição e seus membros como 

agnadas.63 Não era pelo nascimento, mas pelo culto que se estabelecia os agnadas, o filho 

que fosse emancipado ou adotado por outra família, não seria mais agnada de seu pai.64Os 

                                            
56 Ibidem, p. 77. 
57 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 31 
58 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 31 
59 GONÇALVES, Carlos Roberto, op. cit. 2010, p.31. 
60 DE CULANGES. Fustel. A cidade antiga, p. 74. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-
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61 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 5 
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filhos agnadas permaneciam sob a autoridade do pai  e até o momento da morte deste eram 

considerados menores.65 

Posteriormente introduziu-se um casamento sine manu, a união da mulher e seu 

marido não se estabelecia mais a manus, o poder marital, a mulher continuava a pertencer a 

sua família de origem, ficando sob a autoridade de seu pater.66 Pelas necessidades militares 

foi estimulada a criação de patrimônio dos filhos afastados do pai, podendo ter seus bens 

constituídos como um soldado (peculium castrense), nas atividades intelectuais, artísticas ou 

funcionais (peculium quase castrense) e pelas demais formas (peculium adventicium).67  

No período de Constantino no século IV, iniciou-se a cultura cristã  dentro da 

família,  gerando uma sociedade mais preocupada com a moral.68 Foi instituído o casamento 

como única forma de união reconhecida, incidindo sobre ela solenidades diante da autoridade 

religiosa,69 não sendo permitida a dissolução do vínculo matrimonial, pois este era 

considerado um sacramento instituído por Deus.70 

Segundo Stolze houve significativa mudança da família romana para a família 

cristã:71 
Se a família pagã romana era uma unidade com multiplicidade funcional, a 
família cristã se consolidou na herança de um modelo patriarcal, concebida 
como célula básica da igreja (que se confundia com o Estado) e, por 
consequência, da sociedade. 
Fundada essencialmente no casamento, que, de situação de fato, foi elevado 
à condição de sacramento, tal modelo se tornou hegemônico na sociedade 
ocidental. Passando da Antiguidade para a idade Média, até chegar à Idade 
Moderna, marginalizando potencialmente outras modalidades de composição 
familiar. 

A família existente no meio rural da época possuía um sistema hierarquizado, onde 

cada membro tinha a sua função de trabalho, formando uma unidade de produção. Era 

reconhecida por sua forma extensiva sob o comando patriarcal. O aumento dos integrantes  da 

família era equivalente a melhor condição de vida a todos, sendo assim era incentivada 

amplamente a procriação. 72 

O Código Civil de 1916 era baseado nessa sociedade hierarquizada e sob o poder 

patriarcal, entrando em vigor no século XX possuía suas ideias fundadas no século anterior, 

                                            
65 Ibidem, p. 75. 
66 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 33. 
67 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 31 
68 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2010, p. 31. 
69 VENOSA.Silvio de Salvo, op.cit. 2006, p.5. 
70 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2010, p.32. 
71 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p.50 
72 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.28. 
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instituindo valoração apenas ao matrimônio e a filiação dele decorrentes. Enquanto grande 

parte da população escapava a esse regramento social, o Código estabelecia tratamento 

discriminatório as filiações conhecidas como ilegítimas.73 

A sociedade na época possuía dois tipos de classificação derivadas da forma de 

união, como informa José Bernardo Boeira74: 

A sociedade passou a classificar em dois tipos as uniões do homem e da 
mulher para satisfação do instinto sexual: uniões legítimas, as 
matrimonializadas, em que as relações sexuais estão franqueadas e 
legalizadas, e uniões ilegítimas, que a lei ou desconhecia ou menosprezava, e 
a qual a religião reprova. 
Destas uniões, decorriam dois tipos de filhos: os legítimos, havidos dentro 
do casamento; e ilegítimos, havidos fora do casamento, que, por sua vez, 
compreendem dois grupos: naturais e espúrios. 

A família em sua característica patriarcal e hierarquizada sofreu profundas alterações 

com as evoluções que ocorreram na civilização, dentre os setores sociais, econômicos, 

políticos e culturais, tendo como grande propulsor dessa mudança  a Revolução Industrial.75 

Com o advento da Revolução Industrial, inúmeras famílias deixavam a sociedade 

rural em que se encontravam para avançar para os centros urbanos em busca de melhor 

qualidade de vida. Mesmo trabalhando exaustivamente os salários auferidos pelos homens 

eram baixíssimos,76dessa forma para aumentar a renda familiar e com a grande procura por 

mão-de-obra, a mulher deixou o lar e ingressou no mercado de trabalho, passando a integrar a 

fonte de renda da família.77 

Conforme elucida Venosa “a família deixa de ser uma unidade de produção na qual 

todos trabalhavam sob a autoridade de um chefe. O homem vai para a fábrica e a mulher 

lança-se para o mercado de trabalho.” 78 Findou-se o caráter de procriação para melhor 

qualidade de vida e produtividade, vivendo em espaços menores a família, agora nuclear, era 

constituída pelo casal e seus filhos, acentuando a sua convivência e consequentemente o 

vínculo afetivo.79  

Pablo Stolze esboça sobre a mudança no meio familiar com a Revolução Industrial:80 
Com a maior demanda de mão de obra e aumento da carência econômica 
pela pobreza disseminada, as mulheres – que outrora se limitavam ao já 
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21 
 

exaustivo labor doméstico – ingressaram maciçamente no mercado de 
trabalho, deixando o homem de ser a única fonte de subsistência da família. 
Deparou-se a prevalência do caráter produtivo e reprodutivo, migrando o 
núcleo familiar para as cidades, em busca de novas oportunidades. Com a 
redução do espaço das áreas de convivência e com alto custo de vida, 
passou-se a repensar o tamanho da prole e a valorizar a aproximação dos 
seus membros e seu vínculo afetivo. 

Sobre essa mudança no comportamento afetivo e na convivência, Boeira diz que a 

família “ao transformar-se, valoriza as relações de sentimentos entre seus membros, numa 

comunhão de afetividade recíproca no seu interior” 81 Com o passar do tempo, a instituição 

familiar foi trilhando novos caminhos, a família nuclear passou a reconhecer no afeto a sua 

forma de constituição e a valorar cada membro individualmente, buscando pelo seu bem-

estar. 

As mudanças ocorridas no seio familiar e o começo da independência da mulher 

acarretaram inovações legislativas como o Estatuto da Mulher Casada (Lei n° 4.121/6282), que 

concedeu a plena capacidade à mulher casada e o direito de exclusividade aos bens adquiridos 

com o seu trabalho e a instituição do divórcio (EC n° 9/7783 e Lei n° 6.515/7784), que acabou 

com a impossibilidade da dissolução do matrimônio, extraindo a ideia de sacramento do 

casamento. Com as inovações legislativas, a criação dos métodos contraceptivos e a 

emancipação da mulher , gerou-se o desligamento entre o casamento e a reprodução.85 

A Constituição Federal de 1988 representou um grande marco no direito de família, 

recepcionando as inovações legais e ainda promovendo profundas alterações, como descreve 

Maria Berenice: 86 
Instaurou a igualdade entre o homem e a mulher e esgarçou o conceito de 
família, passando a proteger de forma igualitária todos os seus membros. 
Estendeu igual proteção à família constituída pelo casamento, bem como à 
união estável entre o homem e a mulher e à comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, que recebeu o nome de família 
monoparental. Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não do 
casamento, ou por adoção, garantindo-lhes os mesmos direitos e 
qualificações. 

Foi com a Carta Magna de 1988 que a família recebeu proteção do Estado e foi 

declarada como base da sociedade, pelo artigo 226, caput. Foi instituído ainda grandes marcos 

e avanços na família, como a extensão do conceito família,  o referido artigo não faz 

referência a um tipo de família apenas e sim a sua expressão geral, nos seus parágrafos 
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relaciona outros modelos de constituição da família além do casamento, como a união estável 

e a família monoparental. 87 
“Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§3° - 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; 

§4° - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes.” 

Com o art. 226 §6°88 findou-se com a designação discriminatória entre os filhos, não 

importando sua origem ou o modo do vínculo constituído ganharam os mesmos direitos e as 

mesmas qualificações. Além da igualdade entre os filhos determinou-se com a Constituição 

de 1988 a igualdade entre o homem e a mulher no art. 226 §5°.89 

Sobre o assunto Venosa esclarece que:90 
No direito brasileiro, a partir da metade do século XX, paulatinamente, o 
legislador foi vencendo barreiras e resistências, atribuindo direitos aos filhos 
ilegítimos e tornando a mulher plenamente capaz, até o ponto culminante 
que representou a Constituição de 1988, que não mais distingue a origem da 
filiação, equiparando os direitos dos filhos, nem mais considera a 
preponderância do varão na sociedade conjugal. 

A família distanciou-se com o tempo daquela formação patriarcal, onde os interesses 

individuais de cada membro eram subvertidos diante dos interesses patrimoniais. Encontra-se 

na família moderna, independente da sua espécie de formação uma instituição baseada no 

afeto. Para Carmela “a nova família se estrutura nas relações de autenticidade, afeto, amor, 

diálogo e igualdade, não se confunde com o modelo tradicional” 

A evolução familiar com a Constituição Federal de 1988 é vista por Thiago 

Simões:91 
“Como passamos por reformas de ordem social, política e econômica e, após 
o advento da CF/88, a antiga concepção da família perdeu seu sentido 
etnológico de grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto, com economia 
comum, adotando um significado mais amplo, o qual abarcava todas as 
pessoas que possuíssem ascendência e descendência comuns, reunidas por 
laços consanguíneos ou afetivos, englobando, ainda, os parentes colaterais 
até determinado grau.” 

                                            
87 CARVALHO. Carmela Salsamendi. Filiação Socioafetiva e “conflitos”de paternidade ou maternidade. 
Aanálise sobre a descontituição do Estado Filial pautada no interesse do filho. 22.ed. Curitiba: Juruá, 2012, p.47. 
88 Art. 226, § 6º: O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
89 Art. 225, § 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher. 
90 VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2006, p.16. 
91 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. A Filiação Socioafetiva e seus Reflexos no Direito Sucessório. São Paulo: 
Fiuza, 2008, p.25. 
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A família deixou de ser uma organização autocrática, a sua constituição deixou de 

ser pelo princípio da autoridade para o da compreensão e do amor.92 Houve uma mudança de 

paradigmas, o objetivo das relações passou do patrimônio para o interesse pessoal entre cada 

indivíduo.93 Após séculos de mudanças e avanços o homem finalmente alcançou o verdadeiro 

motivo para se construir os laços familiares, o afeto é hodiernamente aspecto constituidor das 

inúmeras espécies de famílias e traz consigo avanços no meio legislativo e jurisprudencial. 

1.4 ESPÉCIES DE FAMÍLIA 

 

Em razão da visão pluralista que se tem atualmente da família, pode-se encontrar 

inúmeros arranjos familiares,94sendo assim o já citado art. 226 da Constituição Federal expõe 

em seus parágrafos entidades familiares de uma forma exemplificativa, existindo outros 

modelos além do casamento, união estável e a família monoparental, pois há a liberdade na 

vontade de se unir e formar uma família. 

A família matrimonial, foi o primeiro modelo de família reconhecido pela Igreja. 

Apenas com o casamento é que se reconhecia a união entre o homem e a mulher e somente os 

filhos gerados dessa relação que possuíam direitos legítimos. Apenas com o advento da 

Constituição Federal que se delegou prestígio a outras famílias não matrimoniais.95  

A família informal representada pela união estável foi inserida pela Constituição 

Federal de 1988,  retratou um estado que ocorria de fato como uma relação jurídica. A 

situação dos companheiros há muito tempo necessitava de uma normatização, que se 

aprofundou com o Código Civil de 2002, nos artigos 1723 a 1727,96 dando direitos 

sucessórios, alimentos e estabelecendo o regime de comunhão parcial, caso outro não seja 

estabelecido.  

A família homoafetiva já vem a algum tempo sendo considerada como uma 

sociedade de fato por decisões jurisprudenciais, para que houvesse o direito de dividir os bens 

constituídos no período da união.97Em 2011 foi concedido pelo STF o direito de casais com 

pessoas do mesmo sexo constituírem uma união estável, possuindo as mesmas regras da já 

existente união estável para casais heterossexuais98 e em 2013 o Conselho Nacional de Justiça 

                                            
92 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 32. 
93 PAULO, Beatrice Marinho. Piscologia na prática juridical. A criança em foco.São Paulo: Saraiva, 2012, 
p.23. 
94 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.30. 
95 Ibidem, p.44-45. 
96 LÔBO. Paulo, op.cit. 2011, p.168-170. 
97 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.47. 
98 Decisão proferida no julgamento da ADI 4277-DF e ADPF 132-RJ.  
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através da Resolução 175° unificou em todos os estados, a celebração do casamento civil ou a 

conversão da união estável em casamento.99 

A família monoparental, aquela formada por um dos pais e seus filhos também 

recebeu proteção do Estado. Porém não é somente a parentalidade entre os pais e filhos que se 

institui a formação familiar, também é reconhecida a família parental ou anaparental, 

constituída por dois parentes ou mais que não os pais e seus filhos, como exemplo aquela 

formada pelo convívio por um grande período entre dois irmãos.100 

A família pluriparental ou recomposta é reconhecida pela união entre os cônjuges ou 

companheiros e seus filhos oriundos de relações anteriores. Caracterizada pela multiplicidade 

de vínculos a família recomposta possui ainda pouco reconhecimento, um deles se deu com a 

Lei 11.924/09, em que se admitiu ao enteado colocar o nome do padrasto sem excluir o nome 

do genitor.101 

A família parelala ou o chamado poliamor seria aquela em que um dos cônjuges 

possui uma relação fora do matrimônio, podendo em muitos casos constituir uma outra 

família, com filhos e um convívio durante muitos anos. Como a chamada concubina ou 

companheira concorreria com a cônjuge casada e ainda o preceito maior ser a monogamia a 

maioria da doutrina e decisões se moldam desfavoráveis à essa união, há apenas poucos casos 

na jurisprudência em que se reconheceu a legitimidade da companheira e produziu seus 

efeitos jurídicos.102 

Por fim Maria Berenice apresenta a família eudemonista, uma formação pelo afeto 

entre os envolvidos e que garante a busca da felicidade individual de cada membro, é a 

transferência do foco da instituição de família em si para a importância de cada indivíduo, 

como exprime o art. 226 §8° “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos componentes que a integram”.103

                                            
99 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/24675-
resolucao-n-175-de-14-de-maio-de-2013 Acesso em: 22 de jul. 2014. 
100 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.48-49. 
101 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.49-50. 
102 Ibidem, p.50-52. 
103 Ibidem, p.54-55. 
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2. FILIAÇÃO 

 

Do latim filiatio que quer dizer procedência, a filiação é um conceito relacional, uma 

situação que se estabelece entre duas pessoas, seja através do nascimento, da adoção, por 

posse de filiação ou ainda pela concepção artificial heteróloga,104 portanto, é o vinculo que se 

estabelece entro os pais e os filhos, independente de como se institui. 

Gonçalves define a filiação em sentido estrito como a relação jurídica que liga o filho 

a seus pais. A expressão filiação é a visão em relação ao filho, pois em relação aos pais é 

abrangida pela expressão paternidade, que pode se referir ao pai ou de forma mais abrangente 

ao pai e a mãe, e a maternidade, no caso da mãe.105 Venosa em uma visão ampla afirma que 

“a filiação compreende todas as relações, e respectivamente sua constituição, modificação e 

extinção, que têm como sujeitos os pais em relação aos filhos’’.106 

Carlos e Adriana Maluf afirmam que “Pode-se entender como filiação a relação que 

existe entre os genitores e sua prole, independente de haver vinculo biológico”.107 

Considerada como um estado, o status familiae,108 a filiação é capaz de produzir, direitos e 

deveres para os envolvidos, ou seja, os filhos e os pais, sendo assim, todas a ações que 

envolvem a filiação tratam-se de ações de estado.109  

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA FILIAÇÃO  

Embora muitos anos separem o período romano da família moderna, o modelo de 

família patriarcal imperou e continuou a influenciar por gerações. Criado em meio a esse 

modelo hierarquizado, onde pregava-se a unicidade do matrimônio,110 o Código Civil de 1916 

reconhecia como família apenas aquela gerada no casamento, sendo a única a ter o direito de 

receber a proteção estatal. Com o objetivo de se resguardar o patrimônio familiar e garantir a  

chamada paz social da família, os filhos eram catalogados pelo seu tipo de filiação de acordo 

com a relação conjugal que os  pais cultivavam.111  

Frutos da união matrimonial, eram chamados de filhos legítimos, ou seja, os 

concebidos durante a constância do casamento, para eles eram delegados todos os direitos de 

filhos. 112 A filiação legítima estava prevista no revogado art. 337 do Código Civil: “são 

                                            
104 LÔBO, Paulo, op.cit. 2011,p. 216. 
105 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2010, p. 304. 
106 VENOSA, Sílvio Salvo, op. cit. 2008, p. 227. 
107 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 465. 
108 VENOSA, Sílvio Salvo, op. cit. 2008, p. 228. 
109  Ibidem, p. 228. 
110  MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 473. 
111 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.347. 
112 VENOSA, Sílvio Salvo, op. cit. 2008, p. 231 
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legítimos os filhos concebidos na constância do casamento, ainda que anulado, ou mesmo 

nulo, se contraiu de boa fé”. 

Os filhos ilegítimos, se caracterizavam pela ausência de comunhão matrimonial entre 

os pais. Poderiam ser classificados como naturais, quando não havia o impedimento entre os 

pais de se casarem e em espúrios, quando havia a proibição da união conjugal dos pais. Os 

filhos espúrios poderiam ainda ser denominados de adulterinos, se o impedimento fosse em 

razão de um dos pais já serem casados; ou de incestuosos, quando o impedimento decorria de 

serem o pai e a mãe parentes próximos.113 

A primeira melhora na condição do filho ilegítimo ocorreu com as ideais igualitárias 

da Revolução Francesa. No âmbito internacional, o Código Italiano de 1865 permitia o 

reconhecimento dos filhos naturais, salvo os provenientes de relações incestuosas ou 

adúlteras. O Código português de 1867 concedia o reconhecimento dos filhos, excetuados os 

espúrios. Iniciou-se no século XIX um movimento para o reconhecimento dos filhos 

ilegítimos e o recebimento de direitos igualitários.114  

Era possível que os filhos ilegítimos se sujeitassem a legitimação, que ocorreria sob a 

condição do casamento dos seus pais, receberiam assim, os mesmos direitos dos filhos 

legítimos, como se tivessem nascido após contraída as núpcias.115 O reconhecimento do filho 

natural poderia se realizar com a presença de um ou de ambos os pais, como previa o art. 355 

do Código Civil de 1916, porém em relação a herança recebiam apenas a metade do quinhão 

delegado ao filho legítimo.Com a Constituição Federal de 1937 empregou-se a igualdade 

entre os filhos naturais e legítimos, no tratamento e também em relação a herança.116 

  Já aos filhos espúrios e incestuosos o Código Civil de 1916 não permitia o 

reconhecimento de sua paternidade, portanto não recebiam a declaração do estado de filho.117 

Com o advento do Decreto-lei n°. 4.737 de 1942118 e a Lei n°. 883 de 1949,119 permitiu-se o 

reconhecimento do filho adulterino, com a condição de ter-se encerrada a sociedade conjugal 

do cônjuge casado, mas o direito sucessório deste filho seria reduzido comparado ao filho 

legítimo.120  

Pela Lei n°. 883 de 1949 era possível que o filho entrasse com ação de alimentos 

contra o pai, devendo esta ser tramitada em segredo de justiça, dispensando a investigação de 
                                            
113 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2010, p.305. 
114 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 474. 
115 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2010, p.305. 
116 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 389. 
117 Ibidem, p. 389. 
118 BRASIL. Decreto-lei n °. 4.737 de 24 de setembro de 1942. Reconhecimento dos filhos naturais. 
119 Lei 883 de 21 de outubro de 1949. Revogada pelo Art. 3° da Lei 12.004 de 29 de julho de 2009. 
120 VENOSA, Sílvio Salvo, op. cit. 2008, p. 254-255. 
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paternidade se o casamento do genitor tivesse sido dissolvido. Entretanto o filho ainda era 

registrado como ilegítimo e ainda recebia apenas metade da herança que era dada ao filho 

legítimo como justificativa de amparo social.121 

As Declarações de Direitos Humanos são normas orientadoras, de cunho 

internacional, tendo a capacidade de modificar aos poucos o direito interno quando o país se 

torna signatário, portanto tiveram importante papel na luta pela igualdade dos direitos da 

filiação. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada na Assembleia Geral das 

Nações Unidas de 1948, estabeleceu que: “todos os filhos, nascidos de matrimônio ou fora 

dele, têm direito a igual proteção social”, em mesma escala trouxe a Declaração Universal dos 

Direitos dos Filhos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações em 1959, como princípio: 

“não se admitem exceções, distinções ou discriminações por motivo de nascimento ou 

condição”. 122 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas de 1966 

consagrou o princípio supracitado e em 1977 o Conselho Econômico e Social aprovou um 

projeto com princípios gerais que tratava da igualdade dos filhos independente de sua origem, 

José Boeira apresenta um trecho do projeto:123 
Considerando que uma proteção social igual para todos os filhos, nascidos 
de matrimônio ou fora do matrimônio, tem sido proclamada na Declaração 
dos Direitos do Filho, de 1959, e o §2°, do art. 25 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e confirmada pelo §3°, do art. 10, do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assim como pelo 
art. 24, do Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos. 
Para tanto, a fim de eliminar esta forma de discriminação se proclamam os 
seguintes princípios gerais: 1) Toda pessoa nascida fora do matrimônio terá 
direito ao reconhecimento legal de sua filiação materna e paterna; 2) Se 
presumirá que o marido é pai de todo filho nascido de sua mulher sempre 
que tenha sido concebido ou tenha nascido durante o matrimônio. Esta 
presunção somente poderá destruir-se por decisão judicial fundada em 
provas de que o marido não é pai; 3)Uma vez determinada sua filiação, toda 
pessoa nascida fora do matrimônio terá os mesmos direitos hereditários que 
a nascida de matrimônio; 4)Toda pessoa nascida fora do matrimônio deverá 
gozar dos mesmos direitos políticos, sociais, econômicos e culturais, que as 
nascidas de matrimônio. O Estado deverá dispensar assistência material e de 
outra índole aos filhos nascidos fora do matrimônio. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, apresentou em seu artigo 

5° a igualdade no âmbito da filiação, independente da origem do filho: “A lei deve reconhecer 

iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do matrimônio quanto aos nascidos dentro do 

                                            
121 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p. 348. 
122 BOEIRA, José Bernardo Ramos, op. cit.1999, p.34. 
123 Ibidem, p. 34. 



28 
 

mesmo”.124 Percebe-se que as legislações, as declarações internacionais e a doutrina jurídica 

foram aos poucos permeando o caminho para a conquista da isonomia entre os filhos.  

Foi com a Lei do Divórcio em 1977 que se igualou o direito dos filhos em razão da 

divisão da herança, independente se o filho fosse legítimo ou não, seriam dadas condições 

igualitárias na sucessão. Abriu-se a possibilidade do reconhecimento do filho nascido fora do 

casamento ser feito através de testamento cerrado que seria irrevogável. Institui-se ainda o 

reconhecimento da paternidade através de ação investigatória, esta teria o condão de gerar 

efeitos somente quanto aos alimentos se o pai fosse casado, dissolvida a união o filho poderia 

ser registrado. 125 

A Constituição Federal de 1988 concretizou definitivamente o que há tempos se fazia 

necessário no meio familiar, implementou a igualdade entre os filhos, proibindo qualquer tipo 

de distinção e discriminação entre eles, o consagrado art. 227 §6° estabeleceu que: “Os filhos 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações relativas à filiação”.  

Sobre as mudanças instituídas com a Constituição Federal de 1988, Caio Mario 

discorre:126 
“A Carta Magna de 1988 estabeleceu que os filhos havidos ou não de relações de 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Não haverá, portanto, 

distinção entre filhos legítimos, ilegítimos e adotivos, para efeito de atribuição de 

direitos e benefícios.”  

A Carta Magna de 1988 instituiu uma vedação a qualquer forma de qualificação aos 

filhos, retirando a aplicação jurídica dos termos filhos legítimos e ilegítimos, sendo agora 

portanto, usados somente de forma didática.127 Como Carmela de Carvalho explica “foi 

abandonado o estatuto plural da filiação, constituído de categorias de filhos, para se adotar um 

estatuto único, em que os filhos são denominados sem adjetivações discriminatórias e têm 

constitucionalmente os mesmos status e direitos”.128 

Maria Berenice Dias discorre sobre a transformação na órbita da família com a 

Constituição de 1988:129 
“A nova ordem jurídica consagrou como fundamental o direito à convivência 
familiar, adotando a doutrina da proteção integral. Transformou crianças e 

                                            
124 BOEIRA, José Bernardo Ramos, op. cit.1999, p.35 
125 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p.348. 
126 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 352. 
127 VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. 2008, p.228. 
128 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 52. 
129 DIAS, Maria Berenice. Op. cit. 2010, p.349. 
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adolescentes em sujeitos de direito. Deu prioridade à dignidade da pessoa humana, 
abandonando a feição patrimonialista da família. Proibiu quaisquer designações 
discriminatórias à filiação, assegurando os mesmos direitos e qualificações aos 
filhos nascidos ou não da relação de casamento e aos filhos havidos por adoção (CF 
227 §6°).” 

A Lei 8.069 de 1990, em seu art. 26 inseriu a possibilidade do reconhecimento por 

parte da mãe, do seu filho havido fora do casamento, ou seja, o chamado “adulterino a matre” 

conjunta ou separadamente do suposto pai. A lei 8.560/1992 consolidou o fim da restrição no 

estado civil de quem efetua o reconhecimento, sendo permitido à mulher casada reconhecer 

filho extramatrimonial mesmo na vigência do casamento. Também incluiu a possibilidade de 

que se alterasse os registros efetuados anteriormente da decretação da isonomia dos filhos, 

devendo ser ouvido o Ministério Público e assim feitas as necessárias adaptações.130 

Toda essa transformação na instituição da família, galgada com o decorrer do anos e 

avanços jurídicos, enfatiza e deixa transparecer cada vez mais a importância do afeto na 

formação dos laços de filiação, independente da origem, biológica ou adotiva, proveniente de 

pais casados ou não, os filhos conquistaram o direito à igualdade de tratamento.  

2.2 A FILIAÇÃO ATUAL 

 

Dentre as possibilidades em que o ser humano pode se relacionar, o parentesco está 

como o modo mais importante de ser formar uma união, um vínculo. A filiação é considerada 

como espécie do gênero parentesco, e assim como este, pode se originar de diferentes 

formas.131O art. 1.593132 do Código Civil de 2002 define como espécies de parentesco: o 

modo natural, civil ou ainda a partir de outra origem.  

A filiação natural ou por consanguinidade é aquela em que o filho se liga aos pais 

com o nascimento, através dos laços de sangue. A filiação civil se constitui com o processo de 

adoção, na qual nasce um parentesco  jurídico entre o adotado e adotante, igualando-se a 

filiação natural.133 A expressão por “outra origem” remete aos casos em que não há o vínculo 

biológico nem o cível, é a filiação pautada no afeto mútuo, no tempo de criação e convivência 

entre duas pessoas que formarão em conjunto um estado de filiação. 

Hodiernamente a filiação pode ser dividida, para fins didáticos, em filiação 

matrimonial, filiação extramatrimonial e a filiação adotiva. Mesmo com a vedação pela lei de 

se distinguir as espécies de filiação, estabelece-se para os filhos constituídos durante o 

                                            
130 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas op. cit. 2013, p. 500-502. 
131 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 351. 
132 Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem. 
133  SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. A Filiação Socioafetiva e seus Reflexos no Direito Sucessório. São Paulo: 
Fiuza, 2008, p.36-38. 
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matrimônio uma presunção de paternidade, já para os filhos gerados sem que haja o vínculo 

de casamento entre os pais, existem critérios para que se faça o reconhecimento e para os 

adotados há requisitos para a sua efetivação.134 

A filiação matrimonial é aquela que se forma durante a constância do casamento, 

ainda que este seja considerado nulo ou anulado. Como sempre, o casamento representou a 

instituição familiar que merecia especial proteção, criou-se um mecanismo para dar 

estabilidade a família matrimonial, através da presunção da filiação. Não sendo possível 

provar biologicamente o vínculo, a filiação se estabeleceu no fundamento de coabitação do 

casal, da fidelidade da mulher,135 e ainda no reconhecimento implícito feito pelo marido no 

ato do casamento, dos filhos que por ventura viessem a nascer.136 

Datada do período romano a expressão “mater semper certa est”, a mãe é sempre 

certa, define que com o nascimento a criança cria de imediato o vínculo jurídico com a mãe, e 

esta, sendo casada liga o filho ao marido, “pater is est quem justae nuptiae demonstrant” 

presumindo ser este o pai.137 Como explica Maria Berenice Dias: “Independente da verdade 

biológica, a lei presume que a maternidade é sempre certa, e o marido da mãe é o pai de seus 

filhos”.138 Essa presunção trata-se de uma presunção relativa, pois pode haver prova em 

contrário, já em relação à terceiros ela é absoluta, sendo que apenas o pai pode contestar a 

filiação.139 

O art. 1.597 do Código Civil, descreve situações em que se presume a paternidade do 

filho concebido durante o casamento, essas presunções não são feitas com o objetivo de se 

definir qual a espécie de filiação, e sim estabelecer automaticamente a paternidade. 140Apesar 

do avanço das técnicas científicas para se saber qual o momento da concepção, o direito ainda 

mantém as condições de aceitação na presunção, baseando-se em um tempo de período 

máximo e mínimo prováveis de duração de uma gestação.141  

Dispõe portanto o art. 1597 do Código Civil como hipóteses de presunção: 
Art.1597 - Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 

I – Nascidos cento e oitenta dias, pelo menos depois de estabelecida a 
convivência conjugal; 
II – Nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; 
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III – Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido; 
IV – Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, 
decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V – Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido. 

As presunções presentes no Art. 1.597 referem-se tanto a entidade familiar do 

casamento como da união estável, com base no art. 226 §3° da Constituição Federal e art. 

1.723 do Código Civil.142  No caso da convivência conjugal entende-se por alguns que ela se 

presume com a celebração do casamento,143 porém há opiniões diversas de que o prazo não 

começa a contar da celebração do casamento e sim do início da convivência conjugal em si.144 

Já na união estável, os prazos se dão com a prova do início da relação entre os 

companheiros.145 

Considera-se como período normal de gravidez 270 dias, mas pode haver exceções 

como o nascimento após 6 meses de gestação, dessa forma o inciso I do art. 1.597 do Código 

Civil dispõe a presunção de filiação daquele nascido 180 dias após o início da convivência 

conjugal, estabelecendo-se uma presunção juris tantum. Há casos também em que a gestação 

pode se delongar por mais tempo, o inciso II prevê como presunção da filiação, o nascimento 

300 dias após a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, em casos de morte, separação, 

divórcio, nulidade ou anulação do casamento.146  

Se antes do término do prazo de 300 dias a mulher se casar novamente, em razão de 

dissolvido o casamento por morte do primeiro marido ou ser o casamento inválido, o filho 

será considerado do primeiro marido. Se o nascimento ocorrer 180 dias após o início da 

convivência conjugal do segundo casamento, o filho será presumidamente do segundo 

marido. Essa situação pode ser abatida em caso de prova em contrário, como o exame de 

DNA feito em ação provocada por interessado.147 

A fecundação artificial homóloga aduz o procedimento de fecundação em que se 

utiliza o material genético da mulher e do marido, deduzindo-se o consentimento de ambos. 

Em caso de morte do marido, a viúva poderá submeter-se à técnica de reprodução utilizando o 

material do marido falecido, sob a condição de que este tenha deixado autorização para que 

tal procedimento se realize, como prevê o inciso III do referido artigo.148  
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O Enunciado 106 do Conselho de Justiça Federal aprovado na I Jornada de Direito 

Civil de 2002 determina:149 
“para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório 
que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida 
com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo 
obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que se utilize 
seu material genético após sua morte”.  

Como uma forma de inseminação artificial homóloga, tem-se o uso dos embriões 

excedentários, quais sejam aqueles em que feita a mistura do material genético da mulher e do 

homem não são utilizados de pronto e permanecem armazenados em laboratório. O embrião 

fecundado in vitro e utilizado posteriormente pelo casal receberá a presunção de paternidade 

como previsto no inciso IV do art. 1.597 do Código Civil.150 Não sendo utilizados pelo casal, 

os embriões excedentários não podem ser utilizados por pessoas que não sejam os pais 

biológicos ou por outra mulher apenas.151 

O Enunciado 107 do Conselho Nacional de Justiça Federal da I Jornada de Direito 

Civil, estabeleceu para os casos de dissolução da sociedade conjugal:152 

“Finda a sociedade conjugal, na forma do art. 1591, deste Código, a regra do 
inciso IV somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por 
escrito, dos ex-cônjuges, para a utilização dos embriões excedentários, só 
podendo ser revogada até o início do procedimento de implantação destes 
embriões”. 

A última hipótese de presunção apresentada pelo artigo em plano, refere-se ao caso 

da inseminação artificial heteróloga, a qual se dá com a utilização de material genético de 

homem que não seja o marido, geralmente um doador anônimo, que será fecundado no óvulo 

da mulher. Não é exigido pela lei de que haja impedimento por parte do marido de ter filhos, 

o que é determinado pelo legislador é de que haja autorização prévia do marido, podendo esta 

ser escrita ou verbal, sendo o ato de consentimento totalmente irrevogável.153  

O art. 1.601 do Código Civil atribui ao marido ou companheiro o direito de contestar 

a paternidade do filho após o nascimento, porém no caso de inseminação artificial heteróloga 

não se admite tal contestação fundamentada na não identidade genética com o filho, em face 

de ter havido prévia autorização por parte do marido.154 A filiação gerada da inseminação 

artificial heteróloga traduz uma forma de constituição da filiação afetiva, ou seja aquela em 

que o afeto se sobressai ao laço sanguíneo, há a relação de pai e filho independente da ligação 

biológica. 
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Maria Helena Diniz sobre a paternidade decorrente do procedimento heterólogo, 

entende que:155 
“A paternidade, então, apesar de não ter componente genético, terá 
fundamento moral, privilegiando-se a relação socioafetiva. Seria torpe, 
imoral, injusta e antijurídica a permissão para o marido que, consciente e 
voluntariamente, tendo consentido com a inseminação artificial com esperma 
de terceiro, negasse posteriormente, a paternidade.” 

Os casos de presunções do art. 1.597 do Código Civil podem ser afastados se 

comprovada impotência do marido em gerar filhos, como determina o art. 1.599 do Código 

Civil. Porém não se afasta a presunção da paternidade em alegação de adultério cometido pela 

mulher alegado pelo marido, se com ela ainda convivia,156 e do mesmo modo, a confissão por 

parte da mulher de ter cometido adultério não é suficiente para desfazer a presunção de 

paternidade do marido.157 

Para que se efetue o registro do filho nascido durante a constância do casamento, 

basta que a mãe apresente certidão de casamento ao oficial de registro público para que seja 

registrada a paternidade em nome do marido. No caso da união estável deve haver a 

declaração do nascimento por parte do pai juntamente com a declaração de estar em união 

estável com a mãe diante do oficial de registro público. Se a mãe fizer a declaração, deverá 

juntar declaração por escrito do companheiro ou outro meio que prove a existência da união 

estável, havendo dúvida por parte do oficial registrador, este poderá encaminhar ao juiz.158  

Sobre  o registro civil do filho Caio Mario da Silva Pereira, explica:159 
“O registro civil gera a presunção de veracidade do estado da filiação, 
suplantando a paternidade biológica. O que dele consta, pro veritate habetur, 
vale como verdade em relação à data do nascimento, a menção de quem são 
os pais, e, por via de consequência, não pode este pretender ou ostentar 
estado diverso do que do registro resulta.” 

A filiação matrimonial como já visto, estabelece presunções para que se determine a 

paternidade, não sendo necessário que se faça o reconhecimento do filho.160 A filiação 

extramatrimonial caracteriza-se pela não convolação de matrimônio entre os pais, por 

impedimento ou por manifestação simples de vontade,161 ou seja, é formada por filhos 

havidos fora do casamento. Estes filhos não matrimoniais não possuem o benefício da 

presunção, devendo ser feito o reconhecimento para que se formalize a paternidade.162 
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Os termos outrora utilizados, como filhos naturais ou espúrios, são vedados, podendo 

apenas ser referidos como filiação não matrimonial.163 O reconhecimento dessa filiação é o 

ato jurídico em que se declara a paternidade e maternidade, sendo portanto um ato de natureza 

declaratória e não constitutiva. Declarado o vínculo de parentesco entre pai e filho, criam-se a 

partir de então os efeitos jurídicos que são desta relação decorrentes.164 

 O reconhecimento da filiação extramatrimonial pode ocorrer de duas formas: 

judicial ou voluntária. O reconhecimento judicial, também chamado de coativo é aquele que 

se realiza por meio da ação de investigação de paternidade, podendo ser intentada pelo filho, 

por seu representante legal ou pelo Ministério Público.165 O reconhecimento voluntário ocorre 

com a declaração espontânea de paternidade ou maternidade dos pais em favor do filho.166O 

reconhecimento voluntário, que pode ser denominado de perfilhação, exige a capacidade do 

agente para ser realizado, sendo vedado ao menores de 16 anos, porém permitido aos 

relativamente incapazes, com assistência dos pais ou representante legal.167 

Não sendo necessário comprovação de origem genética, a perfilhação como descreve 

Maria Berenice Dias: “é um ato espontâneo, solene, público e incondicional. Como gera o 

estado de filiação é irretratável e indisponível. Não pode estar sujeito a termo, sendo 

descabido o estabelecimento de qualquer condição”.168 Trata-se de ato jurídico em sentido 

estrito, pois seus efeitos estão previstos em lei, possui eficácia erga omnes, e por ser 

personalíssimo reflete seus efeitos apenas em relação a quem efetuou o ato, o reconhecimento 

por parte da mãe, não vincula o pai, devendo este voluntariamente confirmar a paternidade.169 

O reconhecimento voluntário poderá ser efetuado nas modalidades previstas no art. 

1.609 do CC: 
Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 
I - no registro do nascimento; 
II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 
III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV - por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 
contém. 

O reconhecimento através do registro de nascimento como infere o inciso I acima, é 

o modo mais comum, podendo ser feito pelos pais em conjunto ou separadamente. Se o 
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registro for feito por um deles, o outro poderá fazê-lo por meio de averbação no termo, 

determinado por decisão judicial.170Ressalta-se a importância do documento produzido na 

maternidade chamado de “Documento de nascido vivo”, o qual contém informações sobre o 

recém nascido e sua mãe, sendo obrigatória sua apresentação no ato de registro.171 O registro 

do nascimento sendo assinado por quem declara a filiação resulta em prova eficaz, não sendo 

necessária outra declaração.172 

Se for o pai a declarar o vínculo de filiação reconhecendo sua paternidade e fizer 

constar o nome da mãe, esta poderá contestar a declaração, desde que prove falsidade do 

termo ou do que foi alegado. No caso da mãe declarar sua maternidade e constar o nome do 

pai, o oficial de Registro Público encaminhará ao juiz responsável pelo cartório a certidão e 

nome do pai apontado, para que seja examinada e analisada a procedência da declaração. 173 

Confirmada a alegação, lavrar-se-á o termo de reconhecimento finalizando a certidão 

de nascimento, sendo vedada mencionar a natureza da filiação. Em caso de não 

comparecimento dos pais em 30 dias de efetuada a notificação judicial ou negada a 

paternidade, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público, o qual promoverá a 

ação de investigação de paternidade, mesmo contra a vontade da mãe.174  

O reconhecimento por meio de escritura pública ou documento particular, é uma 

modalidade indireta na qual se manifesta a paternidade. Para que seja procedente o 

reconhecimento deverá ser redigido de forma clara e indiscutível, devendo ser averbado pelo 

oficial de registro no assento de nascimento.175 A escritura pública não precisa ter como 

objetivo principal o reconhecimento, podendo ser declarada a paternidade de modo incidental 

e acessório, como no pacto antenupcial, devendo ser assinado pelo declarante e pelas 

testemunhas.176 Não se restringe a forma do escrito particular, desde que seja incontestável 

sua autenticidade e registrado em cartório.177 

Por meio de testamento, o reconhecimento só é concedido quando efetuado de forma 

personalíssima, não podendo ser revogado posteriormente.178 É possível o reconhecimento em 

qualquer forma de testamento previsto em lei, mesmo que ocorra em caráter incidental. A 

invalidade do testamento não prejudica a eficácia do reconhecimento da filiação, salvo em 
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casos em que a declaração em si, esteja eivada de nulidade como no caso de doença mental do 

testador. 179 

Por fim o inciso IV apresenta a possibilidade de reconhecimento na presença do juiz, 

declarando-se a paternidade, mesmo que não seja esse o objeto principal da ação,180podendo 

ocorrer em qualquer depoimento em juízo.181 A manifestação deve ocorrer de forma expressa 

e direta, não sendo necessário que seja diante de juiz competente para tal ato, este irá reduzir a 

termo a declaração e então encaminhará certidão ao juiz competente do registro público, para 

que se determine averbação no registro de nascimento.182  

É admitido o reconhecimento da filiação antes mesmo do nascimento, por ser o 

nascituro detentor de direitos, tal fato incide geralmente em casos em que aquele que deseja 

reconhecer vislumbra chances de não sobreviver ao nascimento do filho. Já o reconhecimento 

após a morte do filho é passível de execução, desde que o filho tenha deixado descendentes, 

caso contrário o reconhecimento tardio ensejaria apenas interesses patrimoniais sem razão 

para ser feito.183  

Quando não produzido por um ato de liberalidade dos pais, o reconhecimento poderá 

ser feito por ato coativo. O reconhecimento judicial ocorre através da ação de investigação de 

paternidade, a qual possui natureza declaratória e definitiva.184A ação pode ser demandada 

apenas pelo filho, e se menor, por seu representante legal,185porém mesmo personalíssima, a 

ação é disponível ao filho enquanto este viver, e aos seus herdeiros posteriormente.186Com 

legitimidade extraordinária, prevista na Lei 8.560/92 em seu art. 2° §4, o Ministério Público 

pode iniciar a ação, quando o juiz for suscitado pelo oficial do Registro Civil, após o pedido 

para registrar o suposto pai, feito pela mãe.187 

 A ação de investigação da paternidade pode ser ajuizada contra o pai, contra a mãe, 

ou contra ambos.188 Já a legitimidade para contestar a ação proposta recai sob qualquer pessoa 

que tenha justo interesse, como o caso de herdeiros do demandado por exemplo.189 A sentença 

proferida pelo juiz tem eficácia absoluta e seus efeitos retroagem à data do nascimento.190
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 O direito a investigação da paternidade é indisponível e imprescritível, porém como 

aduz a Súmula 149 do STF, prescrevem os efeitos patrimoniais gerados pelo estado de filho, 

portanto, a ação de petição de herança, que começa a correr a partir do reconhecimento da 

filiação tem prazo para ser intentada.191 

 Proposta a ação para se provar a paternidade, recorre-se aos meios de prova 

costumeiramente utilizados. Dentre essas provas estão, a posse do estado de filho, a qual 

representa a ligação estabelecida entre pai e filho, a situação rotineira em que se constitui o 

vínculo e características da relação de parentesco. Para Maria Helena Diniz, tal prova se faz 

subsidiária, pois não basta para que se comprove a filiação,192 já em outra postura Paulo Lôbo 

acredita que a ação de investigação não possui mais como escopo apenas o reconhecimento da 

paternidade a quem possui a identidade biológica, ela é pautada no estado de filiação, ou seja, 

o vínculo estabelecido entre pai e filho.193 

São utilizados também como meio de prova, a prova testemunhal, devendo ser 

colhida pelo juiz; o exame prosopográfico, no qual busca-se semelhanças entre o filho e o 

suposto pai através de sobreposições minuciosas de fotografias; o exame de sangue, que se faz 

mais qualificado para excluir a paternidade com a não compatibilidade do grupo sanguíneo e 

por fim o exame de DNA, sendo o meio mais seguro para se comprovar a identidade genética 

consequentemente provando-se a paternidade.194  

Em caso de recusa para submeter-se ao exame, o juiz poderá, em conjunto com os 

demais meios de prova, averiguar como uma presunção de paternidade, como demonstra o art. 

232 do Código Civil195. Em contrapartida, a negativa por parte da mãe de submeter o filho ao 

exame, presume a não paternidade daquele suposto pai.196Provada a paternidade e proferida a 

sentença que reconhece a filiação, esta será averbada no registro de nascimento. Com a 

averbação, presume-se a paternidade e consequentemente produz seus direitos e deveres 

decorrentes.197 

A filiação é provada por meio do Registro Civil, no documento de certidão de 

nascimento, como descrito no art. 1.603 do Código Civil, devendo este ser feito no lugar em 

que ocorreu o nascimento ou onde reside os pais. Esse registro é composto de fé pública, 
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podendo ser impugnado apenas em casos de comprovado erro ou falsidade de quem o 

declarou.198  

Além da certidão de nascimento, pode-se provar a filiação nos demais casos em que 

prescreve o art. 1605 do Código Civil:199  
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. 

 Como consequência do reconhecimento do filho extramatrimonial, seja 

voluntário ou judicial, seu efeitos retroagem ao momento do nascimento, ou seja, efeitos ex 

tunc. É gerado a partir de então o vínculo que liga o filho ao pai juridicamente, dando direito à 

assistência e alimentos e quando menor, à submissão ao poder de família. Iguala-se também 

com o reconhecimento, os direitos sucessórios do filho havido fora do matrimônio com o 

filho matrimonial.200 

Entretanto, como bem destaca Maria Helena Diniz, não se faz “pai” e “mãe” em 

consequência de uma disposição judicial. Para sê-los deve-se configurar uma verdade afetiva, 

a máxima de que “pai é quem cria” se faz real na crescente importância do afeto nas relações 

familiares. A ligação paternal baseada no amor, despendimento de cuidados e carinhos, 

preocupações e convivência familiar, reflete na paternidade baseada no afeto, podendo esta, 

em alguns casos, desclassificar a verdade biológica em razão da verdade socioafetiva.201  
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199 Ibidem, p. 507. 
200 DINIZ. Maria Helena, op. cit. 2008, p.559-560. 
201 Ibidem, p.561-562. 
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3 FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

 

Em decorrência de uma sacralização à família patriarcal e matrimonial, firmou-se por 

um longo período como imperativo na sociedade apenas o reconhecimento da filiação 

legítima.  Com o decorrer do tempo e uma tardia evolução, abriu-se espaço para a filiação 

gerada fora do casamento, incluindo os filhos legítimos no direito de serem registrados e 

reconhecidos. O art. 227 §6º da Constituição Federal encerrou por completo as diferenciações 

dos modos de filiação presentes até então no âmbito jurídico.202  

Igualando-se a filiação em seus direitos, sendo vedada qualquer forma de 

discriminação, independente do seu modo de origem, perdeu a legitimidade sua força 

imperante e o unificado conceito de família. Dessa forma, como explica Paulo Lôbo, 

relativizou-se o papel fundamental da origem biológica, o estado de filiação desatrelou-se do 

vínculo consanguíneo como fator condicional, passando a ser o estado de filição gênero das 

espécies biológica e não-biológica.203 

As mudanças pelas quais ocorreram na instituição familiar, levaram-na ao estado de 

afirmação da afetividade, a qual se encontra hoje. Como fundamenta João Baptista Villela, os 

avanços e alterações se deram no âmbito econômico, social e religioso.204 Acrescenta ainda 

Christiano Cassetari, que as transformações ocorridas na família foram sociológicas, em razão 

da sua natureza, função, composição, modo de concepção e também jurídicas.205  

João Baptista Villela diferencia o fato natural de se produzir um filho, por meio da 

fecundação e seus efeitos subsequentes, do fato cultural que é concretização da paternidade. O 

homem, assim como pode decidir se irá ter um filho ou não, com o nascimento deste, pode 

com escolher e definir como irá se portar diante dessa nova relação de pai, podendo acolhê-la 

ou rejeitá-la.206Sendo assim conclui o autor que “ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de 

gerar quanto na circunstância de amar e servir”.207 

                                            
202 MADALENO. Rolf. Curso de Direito de Família.5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 485. 
203 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 48. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 10/08/2014. 
204 VILLELA. João Baptista. Revista da Faculdade de Direito. Desbiologização da Paternidade, p. 412. 
Disponível em: < http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156/1089 >ee Acesso em: 
10/08/2014 
205 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p.27. 
206 VILLELA. João Baptista. Revista da Faculdade de Direito. Desbiologização da Paternidade, p. 401. 
Disponível em: < http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156/1089 >ee Acesso em: 
10/08/2014 
207 Ibidem, p. 408. 
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É exatamente o comportamento, a escolha de agir como pai ou mãe, de se dedicar e 

escolher viver uma relação de afeto que se formam os laços familiares. A paternidade em si é 

uma opção e não uma fatalidade.208 Estabeleceu-se como preceito fundamental a proteção do 

direito à convivência familiar, colocando a criança como sujeito de direito, priorizando-se a 

dignidade da pessoa humana.209 

A paternidade socioafetiva pode ser entendida como a formação de um parentesco 

civil entre duas pessoas que não possuem o vinculo sanguíneo, uma identidade biológica, 

porém formam entre si uma relação afetiva, agindo como se parentes fossem.210É a formação 

de laços de afeto que são característicos de pai e filho, que se desenvolvem com o passar do 

tempo, pela rotina de convivência.211 

Rolf Madaleno expõe sua interpretação sobre a filiação afetiva:212 
“Um vínculo de filiação construído pelo livre-desejo de atuar em interação 
entre pai, mãe e filho do coração, formando verdadeiros laços de afeto, nem 
sempre presentes na filiação biológica, até porque a filiação real não é 
biológica, e sim cultural, fruto dos vínculos e das relações de sentimento 
cultivados durante a convivência com a criança e o adolescente”  

A filiação socioafetiva traz uma visão inovadora para o Direito, retirando o caráter 

absoluto do liame biológico ao priorizar o sentimento da relação de pai e filho.213 Mesmo não 

possuindo um correspondente legislativo que a consolide, a afetividade como instrumento 

formador de um vínculo paternal pode ser fundamentada pela interpretação do art. 1.593 do 

Código Civil, com fulcro na Constituição Federal e seus princípios, sejam eles o princípio da 

dignidade humana,  da igualdade entre os filhos e o princípio da afetividade.214 

A expressão por “outra origem” do referido artigo trouxe uma abrangência maior ao 

termo filiação. No Código Civil de 1916, em seu art. 332, as possibilidades de parentesco se 

restringiam ao âmbito da consanguinidade ou pela adoção. Pelo novo ordenamento pode-se 

entender que há o amparo à filiação socioafetiva pela vontade do legislador de retirar a 

acepção restritiva do artigo.215Sendo assim, o art. 1.593 torna possível o reconhecimento da 

parentalidade afetiva como um modo de parentesco.216 

                                            
208VILLELA. João Baptista. Revista da Faculdade de Direito. Desbiologização da Paternidade, p. 416. 
Disponível em: < http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156/1089 >ee Acesso em: 
10/08/2014 
209 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p.15.  
210 Ibidem, p.16 
211 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 100. 
212 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.487. 
213 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 109. 
214 Ibidem, 112-113. 
215 Ibidem, 113. 
216 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p.14. 
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Não seria possível conceituar em um único modo a paternidade socioafetiva, com 

riscos de provocar danos de exclusão para alguma construção familiar, entretanto é  plausível 

apontar elementos que são capazes de aferir a existência da filiação provinda do afeto. Para 

tanto apresentam-se como requisitos que formam a parentalidade socioafetiva: a existência da 

afetividade; o tempo de convivência; e atos que exprimam a vontade de ser pai. 217 

Embora ainda tarda o legislador em não acolher expressamente a filiação derivada do 

afeto, os julgados brasileiros demonstram que a realidade fática e social impera, fazendo com 

que a relação de afeto seja preponderante no momento de decidir a filiação.218  

3.1 POSSE DE ESTADO DE FILHO 

 

Assim como empregado na posse das coisas, na qual quem a detém aduz um 

comportamento de como se dono fosse, a posse de estado de filho, representa uma situação de 

equivalência ao estado real de filiação.219 Pela posse do estado de filho, a filiação não é 

gerada com o nascimento ou vínculo sanguíneo, e sim pela vontade de ser pai. Emprega-se o 

real valor jurídico embasado na realidade afetiva e não na compatibilidade genética, pois esta, 

quando afastado o afeto, torna-se apenas fruto de um efeito natural.220 

A posse de estado de filho é uma situação jurídica que não corresponde a verdade 

real, porquanto se aplicada no âmbito da filiação tem-se uma situação aparente de filiação, em 

que todos confiam na veracidade do estado de filho afetivo.221Paulo Lôbo define a posse de 

estado de filiação como uma situação fática, na qual uma pessoa se comporta como filho, não 

havendo a necessidade de se referir à verdade legal.222 

Carmela de Carvalho define com sabedoria como se constrói a posse de estado de 

filho:223 
A definição da paternidade e da maternidade leva em conta igualmente, 
conceitos reveladores de um vínculo socioafetivo, construído na convivência 
familiar por atos de carinho e amor, olhares, cuidados, preocupações, 
responsabilidades, participações diárias. Investe-se no papel de mãe ou pai 
aquele que pretende, intimamente, sê-lo e age como tal: troca as fraldas, 
esquenta a mamadeira, dá-lhe de comer, brinca, joga bola com a criança, 
ensina andar de bicicleta, leva-a para escola e para passear [...] Daí o 
instituto da posse de estado de filho, como instrumento adequado para a 
caracterização da filiação socioafetiva, revelando o aspecto social e afetivo 
da filiação germinado na convivência familiar. 

                                            
217 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 115. 
218 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.487. 
219 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 413. 
220 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.488. 
221 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p. 362. 
222 LOBÔ, Paulo, op. cit, 2011, p.236. 
223 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 107. 
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José Bernardo Boeira esclarece que a posse de estado de filho: “revela a constância 

social da relação paterno-filial, caracterizando uma paternidade que existe, não pelo simples 

fator biológico ou por força da presunção legal, mas em decorrência de elementos que 

somente estão presentes, fruto de uma convivência afetiva”.224 Seria portanto, conferir à uma 

situação de aparência os efeitos da verossimilhança que são apreciados pelo Direito.225 

Como traduz o comportamento de uma aparente relação de pai e filho, uma situação 

na qual quando vista por terceiros deduz-se haver uma real composição familiar, a posse de 

estado de filiação é reconhecida pelo agir como figura representativa de um pai, seja nos 

cuidados, atenção, preocupação e demais atos que a caracterizam. Destarte contemplada uma 

situação de posse de estado de filho, esta revela-se como elemento caracterizador da 

paternidade socioafetiva.226  

Thiago Simões relaciona a posse de estado de filho com a confirmação da 

paternidade afetiva:227 

“A posse do estado de filho se configura sempre que alguém age como se 
fosse o filho e outrem como se fosse o pai, pouco importando a existência de 
laço biológico entre eles. É a confirmação do parentesco/filiação 
socioafetiva, pois não há nada mais significativo do que ser tratado como 
filho no seio do núcleo familiar e ser reconhecido como tal pela sociedade, o 
mesmo acontecendo com aquele que exerce a função de pai.” 

Se faz importante esclarecer que a situação de estado de filiação pode ocorrer não só 

entre uma criança ou adolescente em conjunto com um adulto, podendo também ser 

encontrada entre um jovem e um adulto, ou então entre dois adultos, desde que esteja presente 

o sentimento e relação paterno-filial. Além disso é válido elucidar a diferenciação entre a 

mera aparência, a qual apenas revela uma verdade exterior podendo adquirir em alguns casos 

uma importância jurídica; da posse de estado de filho, a qual para ser concreta exige além da 

exteriorização um estado interior, ou seja, psicológico, uma vontade íntima.228 

Por ser um tema de grande repercussão e tamanha necessidade de elucidação, foram 

aprovados na I, III e V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal 

                                            
224 BOEIRA, José Bernardo Ramos, op. cit.1999, p.54. 
225 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 49. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 15/08/2014.    
226 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas, op.cit, 2008, p.50. 
227 Ibidem, p.50. 
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respectivamente os Enunciados que interpretam o art. 1.593 do Código Civil e sua relação 

com a posse de estado de filho e a filiação socioafetiva:229 
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 socioafetiva, fundada na posse do estado de 
filho. 

Enunciado 256 – Art. 1.593: A posse do estado de filho (parentalidade 
socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. 

Enunciado 519 – Art. 1.593: O reconhecimento judicial do vínculo de 
parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação 
entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que 
produza efeitos pessoais e patrimoniais. 

A exteriorização do estado de filiação se dá como identifica Paulo Lôbo “pela 

convivência familiar, pelo efetivo cumprimento pelos pais dos deveres de guarda, educação e 

sustento do filho, pelo relacionamento afetivo, enfim, pelo comportamento que adotam outros 

pais e filhos na comunidade em que vivem”.230   

É doutrinariamente usual conceder três elementos para se constatar a posse de estado 

de filiação: o uso do nome da família; o tratamento como filho no âmbito familiar e por fim a 

fama, ou seja, o reconhecimento do meio social de que se trata de uma relação de filiação.231 

Os meios pelos quais definem a identificação do estado de filho, como melhor estabelece 

Maria Berenice Dias, são conhecidos como: tractus, o filho recebe o tratamento legítimo de 

filho em toda sua formação; nominatio, utiliza o nome da família e assim é reconhecido; e 

reputatio, é público e sabido que exerce posição de filho e pertence àquela formação 

familiar.232 

Os meios pelos quais pode-se provar o estado de posse da filiação não precisam 

necessariamente estarem cumulados, não há previsão legal de que apenas existindo o 

tratamento, nome e reputação é que se fará concreta a posse de filho, em caso de dúvida, 

entende Paulo Lôbo que deve ser favorecido o estado de filiação. 233É majoritário o 

entendimento da doutrina de que a falta do uso do patronímico do pai não prejudica a situação 

da posse de filho, se ainda concorrem o trato e a fama. Para José Bernardo Boeira, mais do 

                                            
229 BRASIL. Conselho de Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-
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230 LOBÔ, Paulo, op. cit, 2011, p.237. 
231 PEREIRA. Caio Mario da Silva, op. cit. 2014, p. 413. 
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que qualquer outro elemento, o fator determinante encontra-se no tempo, pois entende que a 

posse de estado só pode surgir após decorrido um certo espaço de tempo.234 

Para tanto complementa-se o fundamento do autor sobre a importância da 

consolidação da posse de filho com o tempo:235 
Com o tempo, as ligações se apertam mais e, um dia, o estado se torna 
incontestável - a consolidação é absoluta, e a ligação é definitivamente 
adquirida. Além de um certo tempo, a verdade se apaga em favor de um 
outro imperativo: a estabilidade. A Duração é condição de força de Posse de 
Estado. E, para este efeito sobre a importância do tempo, a posse de estado 
encontra a posse, como uma realidade presente no tempo, que é o verdadeiro 
dono da existência das coisas. 

O art. 1.605 do Código Civil apresenta outra normatização jurídica em que é possível 

interpretar a paternidade socioafetiva quando existente a posse de filiação:236 
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. 

O referido artigo atinge a família formada pelo posse do estado de filho. Diante da 

ausência de um termo de nascimento, determina que é possível provar a filiação com 

“veementes presunções”, ou seja, a aparência da relação entre pai e filho destacada por fatos 

do cotidiano, do convívio social, são capazes de se definir uma filiação. Não estabeleceu o ato 

normativo fatos taxativos em que se possa reconhecer as presunções, sendo em cada 

construção familiar uma situação particular, e havendo tais fatos é dispensada necessidade de 

outros meios de prova.237 

Não se fazia presente a posse de estado de filho no Código Civil de 1916 como um 

meio de se reconhecer a filiação. Atualmente, como afirma Caio Mario da Silva Pereira, é 

admitido pela doutrina tal forma de reconhecimento quando se for inegavelmente provada.238 

O estado de filiação é fato pelo qual o filho não pode renunciar e é imprescritível não, 

portanto o direito de reclamar o estado a que se tem direito pode ser movido a qualquer 
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tempo, sendo dessa forma integrante de um direito da personalidade. O estado de posse 

acarreta a aquele declarado como filho, direitos  e também  deveres jurídicos.239 

Representada a posse de estado de filho por uma “relação afetiva, íntima e 

duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros como se filho fosse, e pelo 

tratamento existente na relação paterno filial”240, obviamente não se desclassifica a relação de 

pai daquele genitor por sua personalidade mais fria e contida, relacionada ao seu caráter e 

modo de agir, mas o qual não exime-se da figura paterna e do agir como tal, na criação e 

educação do filho. Entende Rolf Madaleno apenas pela não possibilidade de inferir como pai 

aquele que só gerou o filho, contribui com seu material genético e nada mais, permanecendo 

ausente no âmbito do crescimento de seu herdeiro.241  

É necessário que seja investigado pelo julgador da situação de filiação, se houve a 

intenção de se formar um vínculo filial, ou os atos que se assemelham aos de paternidade 

foram apenas frutos de dedicação solidária e o ímpeto de auxiliar quem necessita.242Rolf 

Madaleno perspicazmente defende a não consideração da paternidade àquele que não age 

como tal, e não exerceu liberalidade de sê-lo. A filiação biológica deve estar atrelada ao 

elemento vontade e afeto, pois estes a complementam.243 

Desse modo tem-se a posse de estado de filho como elemento constituidor da 

socioafetividade, Maria Berenice Dias entende que: “A filiação socioafetiva assenta-se no 

reconhecimento da posse do estado de filho: a crença da condição de filho fundada em laços 

de afeto. A posse de estado é a expressão mais exuberante do parentesco psicológico, da 

filiação afetiva.”244 Portanto se com a posse de estado de filho sendo comprovada, certa e 

aparente é meio motivante para se provar a filiação afetiva,245 é sensato que sobre ela deva 

recair uma proteção jurídica, como afirma Christiano Cassettari.246 

3.2 O AFETO COMO ASPECTO FORMADOR DA FAMÍLIA  

 

Originado do latim como afficere, afectum, no sentido de se produzir uma impressão 

e também por affectus, que significa fixar, unir. O afeto tem seu melhor embasamento pela 

ligação com a afetividade, derivado do latim afficere ad actio, expressão que significa onde a 
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pessoa se fixa, se liga.247 A afetividade pode ser reconhecida como uma relação em que se 

emprega carinho e cuidados com alguém próximo, havendo uma afinidade e intimidade entre 

elas. É um estado psicológico, no qual se demonstra seus sentimentos e emoções à outra 

pessoa.248  

No âmbito psicológico a afetividade é tida como um modo do ser humano tornar-se 

suscetível diante de alterações ocorridos no mundo externo ou em si mesmo. Constitui-se por 

uma soma de acontecimentos e de experiências, sendo estas agradáveis ou não. A afeição 

quando perpetuada em afeto, está ligada ao apego à alguém ou à algo, criando dessa forma um 

sentimento de ternura, preocupação, confiança e intimidade. Seria o termo que melhor 

representa a ligação entre dois seres.249 

O afeto é considerado um conjunto de fenômenos psíquicos, os quais se externam na 

forma de grandes emoções e sentimentos, e estão sempre acompanhados pela sensação de dor 

ou prazer, satisfação ou a falta dela, de alegria ou tristeza. Do ponto de vista da área da 

psicologia e da psicanálise o afeto pode ter diversos entendimentos, em razão de inúmeras 

teorias acerca da mente humana. De uma forma geral o afeto pode ser compreendido como: 

“Um aspecto subjetivo e intrínseco do ser humano que atribui significado e sentido à sua 

existência, que constrói o seu psiquismo a partir das relações com outros indivíduos”250 Dessa 

forma a afetividade é definida como uma atividade do psíquico que constrói a vida emocional 

do ser humano.251  

Na pós-modernidade, o afeto passou a ser percebido como algo a ser valorado 

juridicamente, em razão de estar atrelado às variadas formas dos relacionamento 

humanísticos, principalmente no campo de família. Neste âmbito familiar, o afeto destaca-se 

como um elemento fundamental, formador das interações entre o grupo ou seus sujeitos.252 

Nos atuais moldes do Direito de Família, o afeto passou a ser uma fato de grande relevância a 

ser considerado pelos julgadores, como explica Adriana Maluf:  “Na atualidade, o Judiciário 

não pode se esquivar de tutelar as relações baseadas no afeto, inobstante as formalidades 

muitas vezes impingidas pela sociedade para que uma união seja digna de reconhecimento 

judicial.”253 
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O afeto enfrentou dois momentos importantes no âmbito do Direito de Família. 

Antes considerado como um fato ordinário às relações familiares, presumido pela convivência 

do cotidiano, teve em um primeiro momento, no contexto do modelo de família patriarcal, 

uma característica juridicamente irrelevante. O núcleo familiar era apenas concentrado na 

figura do pai e dirigido por seus interesses, sua formação baseava-se pelos objetivos 

econômicos e de produção e o afeto era tido como um complemento da convivência.254  

Em um segundo momento, apresentado hodiernamente, passou a ser reconhecido 

como um meio essencial para se determinar o vínculo familiar, alcançando um novo patamar 

de importância para a família juridicamente reconhecida. Essa valorização se deu pela 

crescente tendência da família eudemonista, ou seja, aquela em se vislumbra o interesse na 

felicidade de cada indivíduo do grupo.255 Com o afastamento da família patrimonializada, 

encontrou-se no afeto o fundamento de sua formação. Anteriormente estudada por 

educadores, psicólogos e cientistas sociais, a afetividade galgou espaço de grande importância 

para os juristas no aspecto da formação familiar.256  

Por direitos humanos pode-se entender o conjunto de faculdades e instituições que 

em algum momento histórico concretiza as exigências da dignidade, liberdade e igualdade 

humana, as quais devem ser protegidas pela concepção jurídica nacional e internacional.257O 

componente máximo dos direitos humanos é reconhecidamente o amor, que relaciona o 

respeito à pessoa e sua dignidade sem qualquer espécie de discriminação.258  

Reconhecido como um direito fundamental e inerente ao homem, Adriana Maluf 

reconhece o afeto como um componente dos direitos humanos:259 
“O afeto seria portanto, em seu entender, um direito amálgama que contribui 
para a concretização da família. O direito ao afeto é o sentimento maior que 
garante o agrupamento humano por um laço mais forte do que uma simples 
conjunção de interesses e, assim, dá consistência aos demais direitos 
humanos da família. Realmente, desde sua origem, a família é recoberta com 
um manto de ternura e carinho, de dedicação e empenho, mas também de 
responsabilidade para com que se cativa. Esse manto protetor é o afeto, ao 
qual o direito deve dedicar especial atenção, sob pena de pôr em risco a sua 
própria garantia jurídica da família. Isso porque o direito ao afeto é o mais 
imprescindível à saúde física e psíquica, à estabilidade econômica social, ao 
desenvolvimento material e cultural de qualquer entidade familiar.” 

                                            
254 MALUF. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op.cit, 2012, p.21-22. 
255 Ibidem, p.21-22. 
256 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 50 Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 18/08/2014.   
257 MALUF. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op.cit, 2012, p.61. 
258 Ibidem, p.69. 
259 Ibidem, p.60. 
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O afeto como aspecto exteriorizador do sentimento, sinônimo de ligação e de vínculo 

de intimidade, quando empregado na relação familiar enseja um instituto formador da 

paternidade e consequentemente da filiação socioafetiva, como aduz Rolf Madaleno: 

“impossível desconsiderar como cerne da relação familiar a coexistência dos laços de 

interação parental, vivendo e convivendo os componentes de uma família em recíproco afeto 

e solidariedade familiar”260  

O Código Civil contém em si, pelo menos três manifestações de filiação socioafetiva. 

O art. 1597, V do Código Civil, estabelece a filiação originada da inseminação artificial 

heteróloga, na qual, o material implantado na mulher difere da identidade genética do marido, 

portanto cria-se uma paternidade com diversidade biológica, mas com reconhecimento no 

afeto.261Dessa forma, reconhece-se a paternidade efetuando seu registro, mesmo que não haja 

uma compatibilidade sanguínea. 

Como outro modo de filiação socioafetiva, tem-se em larga escala como realidade 

em nosso país a adoção à brasileira. O estado de filiação nesse caso decorre do registro de 

nascimento efetuado por aquele que não possui identidade genética com o filho, mas que 

produzido o registro constrói em relação ao registrado uma situação de real dedicação, afeto e 

convivência familiar.262 Mesmo sendo produto de uma declaração falsa e intencionada, fato 

típico previsto no Código Penal em seu art. 242263, o registro feito pela mãe ou pelo pai que 

sabem não serem eles os genitores da criança, não é mal visto pela sociedade.264 

Ocorre em muitos casos a situação em que  companheiro da mulher reconhece como 

seu em registro de nascimento, filho que sabe ser de outro, e decorrido um considerável 

intervalo de tempo, constitui diante à criança uma relação paterno-filial. Se desconstituída a 

união com a mãe biológica, e o pai registral vier a tentar desconsiderar a paternidade em razão 

da obrigatoriedade do pagamento da pensão, por exemplo, por ter sido um ato voluntário, a 

jurisprudência atual265 entende não ser possível revogar tal situação registral paterna se não 

houve vício de vontade no ato do registro.266 

                                            
260 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.495. 
261 Ibidem, p.491. 
262 Ibidem, p.489. 
263 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. (Alterado pela L-006.898-1981) 
264 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 50. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 18/08/2014.    
265 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL nº 1.003.628 - DF (2007/0260174-9). Relator: 
Ministra Nancy Andrighi. A fragilidade e a fluidez dos relacionamentos entre os adultos não deve perpassar as 
relações entre pais e filhos, as quais precisam ser perpetuadas e solidificadas. Em contraponto à instabilidade dos 
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A adoção à brasileira, embasa-se no art. 1.603 do Código Civil, o qual prevê no 

termo de registro de nascimento prova incontestável de filiação, independente se consta ali 

uma verdade biológica ou não. Complementa ainda o art. 1.604, na defesa da não 

possibilidade de vindicação do termo de nascimento, salvo em caso de provado erro ou 

falsidade no registro. Entretanto se efetuado o registro de nascimento em torno da inverdade 

biológica, mas em razão de ter sido o registrador induzido à erro, quando não constituído com 

o passar do tempo uma relação afetiva, não há que se falar em existência da paternidade 

socioafetiva, biológica, tampouco registral.267 

Por fim o art. 1605, II,  como já apresentado, estabelece que na falta do termo de 

registro de nascimento, a filiação pode ser provada por presunções de fatos certos, pelos quais 

podem ser reconhecidos os aspectos da posse de estado de filiação.268 Paulo Lôbo entende que 

a proteção jurídica da posse de estado de filiação no caso, por basear-se em fatos certos e 

presumíveis, trata-se dos chamados filhos de criação.269Não sendo resultado de um dado 

biológico, o afeto constitui-se da convivência familiar, na interação do cotidiano.270 

Os filhos de criação são casos comumente encontrados, uma situação onde não há o 

vínculo biológico muito menos o jurídico, mas constitui-se uma adoção de fato, ou seja, 

mesmo não havendo nenhum fator palpável que a comprove, além do próprio afeto, a 

paternidade se constrói mediante a opção de criar uma criança, em dispor-lhe cuidados e 

atenção.271 Christiano Cassettari discorre sobre o tema como uma adoção de fato  

“entendemos que não pode haver distinção entre adoção de fato e adoção de direito, porque a 

adoção é um ato de amor. Quem ama, exterioriza o amor filial”.272 

Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em Apelação, exterioriza um caso de 

filho de criação, in verbis:273 

                                                                                                                                        
vínculos advindos das uniões matrimoniais, estáveis ou concubinárias, os laços de filiação devem estar 
fortemente assegurados, com vistas no interesse maior da criança, que não deve ser vítima de mais um fenômeno 
comportamental do mundo adulto. Recurso especial conhecido e provido. Julgado em: 14/10/2008. Disponível 
em:<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2353456/recurso-especial-resp-1003628-df-2007-0260174-
9/inteiro-teor-12222254 >  Acesso em: 14/09/2014 
266 DIAS, Maria Berenice. Op. cit. 2010, p. 485. 
267 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.489. 
268 Ibidem, p.491. 
269 LOBÔ, Paulo. Op. cit. 2011, p.237. 
270 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 50. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 20/08/2014.    
271 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p.39. 
272 Ibidem, p.40. 
273 SÃO PAULO. TJSP. Apelação 64222620118260286 SP 0006422-26.2011.8.26.0286. Relator: Alcides 
Leopoldo e Silva Júnior. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Julgado em: 14/08/2012. Publicação: 14/08/2008. 
Disponível em: <http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp-
0006422-2620118260286-tjsp> Acesso em: 20/08/2014. 
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MATERNIDADE SOCIOAFETIVA Preservação da Maternidade Biológica 
Respeito à memória da mãe biológica, falecida em decorrência do parto, e de 
sua família - Enteado criado como filho desde dois anos de idade Filiação 
socioafetiva que tem amparo no art. 1.593 do Código Civil e decorre da 
posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência, aliado ao afeto 
e considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma a não deixar 
dúvida, a quem não conhece, de que se trata de parentes - A formação da 
família moderna não-consanguínea tem sua base na afetividade e nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade Recurso 
provido.(TJ-SP - APL: 64222620118260286 SP 0006422-
26.2011.8.26.0286, Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de 
Julgamento: 14/08/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
14/08/2012) 

Rolf Madaleno elucida a sua visão da verdadeira paternidade:274 
“A paternidade ou a maternidade consanguínea podem registrar um elo 
biológico, mas em nada expressam um vínculo paterno ou materno com os 
pais doadores do material genético. Verdadeiros pais são aqueles que criam 
seus dependentes como filhos, com ou sem registro civil e se também 
registram a prole, consignam por escrito seu afeto e sua dedicação parental”. 

É possível buscar a parentalidade materna ou paterna de dois modos: por meio da 

investigação da paternidade com objetivo de se constituir laços familiares, na qual quando 

concedida por meio de sentença, tem o condão de produzir efeitos jurídicos patrimoniais, 

como alimentos, a futura representação de herdeiro, bem como a possibilidade do aduzir o 

nome de família. Como um segundo modo, tem-se o direito do filho ao reconhecimento da 

ascendência genética, ato pelo qual busca-se conhecer sua ascendência familiar, não cria o 

vínculo propriamente dito, é um direito à vida intima e não à vida familiar.275  

O afeto como um composto de formação do ser humano é considerado como um 

direito da personalidade. Dessa forma vem ganhando força o posicionamento de que ele 

constitui um princípio constitucional.276 Já o princípio da dignidade humana, presente em 

todas as interações jurídicas, determina que cada ser humano é detentor de direitos subjetivos 

e garantias individuais inerentes à sua personalidade.277  

Para se garantir o direito a personalidade não é preciso que se investigue a 

paternidade, como afirma Paulo Lôbo:278 

“O estado de filiação, decorrente da estabilidade dos laços afetivos 
construídos no cotidiano de pai e filho, constitui fundamento essencial da 
atribuição de paternidade ou maternidade. Nada tem a ver com o direito de 
cada pessoa ao conhecimento de sua origem genética. São duas situações 

                                            
274 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.496. 
275 Ibidem, p.497. 
276 MALUF. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op.cit, 2012, p.22. 
277 Ibidem, p.63. 
278 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 53. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 20/08/2014.    
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distintas, tendo a primeira natureza de direito de família, e a segunda, de 
direito da personalidade. As normas de regência e efeitos jurídicos não se 
confundem nem se interpenetram.” 

O direito ao reconhecimento genético é tido por motivação terapêutica, com interesse 

em preservar-se a vida e a saúde, ou pode ser aplicado em casos em que deseja-se apenas 

sanar um questionamento de origem biológica com fulcro no conhecimento pessoal da 

identidade de quem investiga,279sendo que o objeto da tutela para se conhecer a origem 

genética é garantido pelo direito da personalidade.280 

Mesmo havendo o vínculo de afetividade, se faz possível a aplicação do prazo 

quadrienal previsto no art. 1.614 do Código Civil281, portanto no caso de paternidade registral 

e afetiva, poderá o filho quando maior, suscitar a sua origem genética, com base no art. 27 e 

48 do Estatuto da Criança e do Adolescente282, porém sem efetuar a alteração dos registros e 

sem acarretar demais efeitos jurídicos.283  

3.3 BIOLÓGICA, SOCIOAFETIVA OU MULTIPARENTALIDADE 

 

A paternidade pode por muitas vezes, como já apresentado, estar pautada no vínculo 

genético, no registro ou simplesmente pela criação e construção de hábitos afetivos. Diante 

das diferentes formas de construção familiar, encontra-se no cotidiano a possibilidade de se 

colidir uma situação de paternidade com outra. Havendo no meio jurídico uma lacuna 

normativa, as situações conflituosas devem ser preenchidas por decisões judiciais. 

O modelo normativo atual anda em descompasso com a realidade social, as relações 

familiares se formam independente da criação de legislações que as reconheçam.284Quando a 

lei for omissa o julgador deverá preencher a lacuna legal, exercendo a função de legislador, 

como prevê o art. 4° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,285 a ausência de 

                                            
279 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.499. 
280 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 53. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 22/08/2014.    
281 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 
282 Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça 
Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 
283 MADALENO. Rolf, op.cit. 2013, p.494. 
284 PAULO, Beatrice Marinho, op.cit, 2012, p.51. 
285 Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. (Dec. Lei 4.657 de 04 de setembro de 1942) 
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uma demanda legislativa não justifica a negativa de uma prestação jurisdicional ou razão para 

deixar de conceder um direito à quem o faz digno de receber.286  

Em razão da deficiência legislativa Beatrice Marinho Paulo elucida:287 
“Assim, torna-se impossível contar apenas com a norma escrita para regular 
de maneira plenamente eficaz todo os fenômenos sociais. Por isso, a ordem 
jurídica busca na habilidade de seus operadores uma forma de lidar com suas 
lacunosas regras positivadas, interpretando-as de modo que se mantenham 
atualizadas e adequadas para regular os fenômenos de forma condizente com 
a sociedade modificada”. 

Primeiramente há que se valer como orientação, do princípio da defesa do maior 

interesse da criança. Estabelecido no art. 3.1288 da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança da ONU de 1989, integrando como Decreto n° 99.710 de 1990289 o direito interno 

brasileiro e aplicado nos arts. 4° e 6° do Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio 

que abrange também os adolescentes, reflete uma consequência da evolução social, pela qual 

as crianças passaram a habitar o centro da família como peça fundamental, devendo sempre 

ser resguardadas.  

Dessa forma o princípio pelo interesse do filho retira a supremacia da filiação 

biológica, colocando a cargo do julgador analisar se a realização e interesse pessoal da criança 

estão assentados na paternidade afetiva ou sanguínea.290  O Enunciado 339 da IV Jornada de 

Direito Civil em apresso ao interesse do filho e na proteção da afetividade estabeleceu que: 

“A paternidade socioafetiva, calcada na vontade livre, não pode ser rompida em detrimento do 

melhor interesse do filho”.291 

O juiz deverá pautar-se também pelos princípios constitucionais do Direito de 

Família juntamente com o reconhecimento da posse de estado de filho.292Nos casos que 

podem acarretar a desconstituição da paternidade biológica ou então a afetiva é de caráter 

precípuo que seja efetuado um trabalho multiprofissional, através de um estudo psíquico-

                                            
286 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p. 26. 
287 PAULO, Beatrice Marinho, op.cit, 2012, p.51. 
288 Art. 3.1. 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. 
289BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm > Acesso em: 28/08/2014 
290 LOBO. Paulo Luiz Neto. Direito ao Estado de Filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária. 
2004, p. 51. Disponível em:  < http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/633/813> Acesso 
em: 25/08/2014.    
291 BRASIL. Conselho de Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-
cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-
4jornadadircivilnum.pdf> Acesso em: 28/08/2014 
292 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 148. 
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social por um equipe interprofissional, o qual analisará o real significado para o filho de uma 

desconstituição valendo-se do seu melhor interesse.293 

O direito por ser uma espécie de ciência humana, requer que suas decisões sejam 

efetuadas com efetiva atuação conjunta de profissionais. Especificamente no âmbito da 

família deve coexistir a participação da área de psicologia e assistência social, em razão da 

elevada carga emocional que geralmente ocorrem nos litígios.294 

Ao mesmo tempo em que se alcançou a certeza biológica através do exame de DNA, 

houve a insurgência da crescente valorização das relações de afeto. Constata Paulo Lôbo que 

os relacionamentos familiares construídos por uma forte carga emocional, não podem ser 

definidos por um exame laboratorial. Explica o autor que a paternidade socioafetiva seria o 

gênero das demais espécies, podendo estas serem de origem biológica ou não. O grande 

embate seria ocasionado pela existência de mais de uma verdade real de filiação, devendo 

estas serem analisadas pela casuística.295 

Não se deve compreender como verdade maior que a filiação socioafetiva é superior 

à constituição biológica familiar. Fica à cargo da jurisprudência definir e apontar o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva, “considerando as particularidades dos casos 

concretos, aplicando, diretamente, os princípios constitucionais de direito de família, já 

mencionados, e considerando as avaliações interprofissionais”.296  

Julgado da terceira turma do STJ em Recurso Especial, in verbis:297 
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO 
CIVIL. ANULAÇÃO PEDIDA POR PAI BIOLÓGICO. LEGITIMIDADE 
ATIVA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA. 1. A 
paternidade biológica não tem o condão de vincular, inexoravelmente, a 
filiação, apesar de deter peso específico ponderável, ante o liame genético 
para definir questões relativa à filiação. 2. Pressupõe, no entanto, para a sua 
prevalência, da concorrência de elementos imateriais que efetivamente 
demonstram a ação volitiva do genitor em tomar posse da condição de pai ou 
mãe. 3. A filiação socioafetiva, por seu turno, ainda que despida de 
ascendência genética, constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida 
e amparada juridicamente. Isso porque a parentalidade que nasce de uma 
decisão espontânea, frise-se, arrimada em boa-fé, deve ter guarida no Direito 
de Família. 4. Nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve 
ser observado e visto sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas 

                                            
293 Ibidem, 171. 
294 PAULO, Beatrice Marinho, op.cit, 2012, p.21. 
295 LOBÔ, Paulo. Op. cit. 2011, p. 29-30. 
296 CARVALHO, Carmela Salsamendi, op.cit.2012, 114. 
297 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: 1.087.163 - RJ (2008/0189743-0). Relator: 
Ministra NANCY ANDRIGHI. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. 
ANULAÇÃO PEDIDA POR PAI BIOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA.  Julgamento: 18/08/2011. Disponível em: < 
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21086464/recurso-especial-resp-1087163-rj-2008-0189743-0-stj/inteiro-
teor-21086465 >d Acesso em: 01/09/2014. 
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pela figura do venire contra factum proprium (proibiçãode comportamento 
contraditório), que exige coerência comportamental daqueles que buscam a 
tutela jurisdicional para a solução de conflitos no âmbito do Direito de 
Família. 5. Na hipótese, a evidente má-fé da genitora e a incúria do 
recorrido, que conscientemente deixou de agir para tornar pública sua 
condição de pai biológico e, quiçá, buscar a construção desnecessária 
paternidade socioafetiva, toma-lhes o direito de se insurgirem contra os fatos 
consolidados. 6. A omissão do recorrido, que contribuiu decisivamente para 
a perpetuação do engodo urdido pela mãe, atrai o entendimento de que a 
ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito (nemoauditur 
propriam turpitudinem allegans) e faz fenecer a sua legitimidade para 
pleitear o direito de buscar a alteração no registro de nascimento de sua filha 
biológica. 7. Recurso especial provido.(STJ, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA) 

Em decorrência da crescente valorização da parentalidade socioafetiva surgiu uma 

nova modalidade de parentesco familiar, a multiparentalidade ou pluriparentalidade, seria esta 

a possibilidade do filho possuir mais de um pai ou mais de uma mãe, sendo possível coexistir 

a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva no contexto de uma relação familiar.298 

Ainda é preponderante que ao reconhecer uma filiação socioafetiva, se desconecte 

juridicamente o filho de todos os liames com sua família biológica, perdendo esta qualquer 

efeito jurídico. Entretanto, já existem algumas decisões que admitem em poucos casos a 

possibilidade da multiparentalidade, dessa forma há ao mesmo tempo em relação à um filho 

mais de uma paternidade e/ou maternidade, produzindo em todas os seus efeitos jurídicos, 

como a obrigação de alimentos e direitos sucessórios.299 

Como caso concreto pode-se apresentar a decisão da cidade de Cascavel no Paraná, 

primeiramente tratando-se de um pedido de adoção do padrasto com seu enteado, desdobrou-

se o entendimento e reconhecimento da dupla filiação, concorrendo a paternidade socioafetiva 

do padrasto com a paternidade do genitor.300 

É indescritível o momento de alívio, de felicidade, tanto do adotando, como 
do genitor, da genitora e do próprio requerente quando o Ministério Público, 
por meio do Dr. Luciano Machado de Souza, cogitou uma solução 
alternativa, ou seja, o reconhecimento da filiação socioafetiva, sem a 
exclusão da paternidade biológica. Afinal de contas, o próprio adolescente 
informa que chama de pai tanto o requerente quanto o genitor. Há muito 
tempo tem dois pais, que gostaria muito que essa situação de fato estivesse 
retratada no seu registro civil. Demonstrou que tem laços de afeto com 
ambos, a tal ponto que mesmo convivendo com a genitora e o requerente, 
continua visitando o genitor regularmente. [...] 
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[...]Por fim, é preciso registrar que A. é um felizardo. Num País em que há 
milhares de crianças e adolescentes sem pai (a tal ponto que o Conselho 
Nacional de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público realizam 
campanhas para promover o registro de paternidade), ter dois pais é um 
privilégio. Dois pais presentes, amorosos, dedicados, de modo que o Direito 
não poderia deixar de retratar esta realidade. Trata-se de uma paternidade 
sedimentada, ao longo de muitos anos, pela convivência saudável, pela 
solidariedade, pelo companheirismo, por laços de confiança, de respeito, 
afeto, lealdade e, principalmente, de amor, que não podem ser ignorados 
pelo Direito e nem pelo Poder Judiciário. 

Maria Berenice Dias entende que com a formação de laços paternais com mais de um 

representante da figura de pai, deve ser reconhecida a pluriparentalidade:301 
“Identificada a pluriparentalidade, é necessário reconhecer a existência de 
múltiplos vínculos de filiação. Todos os pais devem assumir os encargos 
decorrentes do poder familiar, sendo que o filho desfruta de direitos com 
relação a todos. Não só no âmbito do direito das famílias, mas também em 
sede sucessória. 
Para o reconhecimento da filiação pluriparental, basta flagrar o 
estabelecimento do vínculo de filiação com mais de duas pessoas. As 
hipóteses já se apresentam na sociedade, não se justificando que a Justiça 
deixe de ver esta realidade”.  

Decorrido de um avanço cultural, a multiparentalidade em muitos casos decorre da 

família reconstituída, na qual com o divorcio, os filhos convivem com o novo cônjuge dos 

pais, formando ali uma nova paternidade. Entretanto, como fato de difícil análise, como bem 

pondera Carlos Dabus Maluf e Adriana Dabus Maluf  “o tema exige acurado exame e muita 

ponderação, pois traz consignado o inconveniente de abrir sério precedente para o 

estabelecimento da filiação com fim único de atender preponderantemente a interesses 

patrimoniais”.302  

Para uma corrente minoritária da doutrina, a multiparentalidade é entendida como 

um direito que deve ser disposto a quem a possui, devendo ser considerada ambas as 

paternidades em sua totalidade, ou seja, em seus direitos e obrigações, já que as duas 

paternidades compõem a existência daquele ser humano e sua formação. Dessa forma, 

reconhece-se na Teoria Tridimensional, a possibilidade da multiparentalidade como um modo 

de filiação, coexistindo em uma só formação o critério biológico, afetivo e ontológico.303  

Maria Berenice Dias defende que com o surgimento de um novo modelo de 

formação familiar fundada no afeto, o qual afasta a verdade biológica, inclina-se para o 

término das vedações de modelos familiares com uma única paternidade ou maternidade. A 

jurisprudência atual consolida a possibilidade de pessoas do mesmo sexo adotarem uma 

                                            
301 DIAS, Maria Berenice, op. cit. 2010, p. 366-367. 
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criança304, figurando aos adotantes o estado de pais ou mães. Sendo assim a autora conclui 

que nada abona a não admissão da presença de mais de uma mãe ou de um pai quando 

encontrada essa realidade no âmbito familiar.305 

Destarte, a inovação em razão da multiparentalidade, ainda uma parcela majoritária 

da doutrina e da jurisprudência, preleciona pelo entendimento da negação ao direito de 

possuir mais de uma paternidade reconhecida, por força da defesa da não patrimonialização 

das relações familiares, tendendo na justificativa pelo interesse do filho de reconhecer mais de 

uma paternidade, em face de que esta lhe acarretaria o direito a receber alimentos e herança de 

mais de uma fonte de mesma natureza.306  
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4. SUCESSÃO  

 

Oriunda da expressão latina successio, o termo sucessão representa o ato de alguém 

substituir o lugar de outra pessoa, passando a responder por seus direitos, obrigações e bens 

constituídos.307 O ato de suceder, e ocupar a titularidade de bens, direitos e encargos 

representa a sucessão em seu sentido amplo, a qual pode ser empregada em uma situação de 

compra e venda de um bem imóvel ou no direito da família, com a substituição do poder 

familiar dos pais por um tutor, nesse aspecto ocorre a sucessão chamada inter vivos, ou seja, 

durante a vida do cedente.308 

Quando aplicada no âmbito do Direito das Sucessões, a expressão apresenta seu 

sentido estrito, pois a sucessão neste caso é um fato que decorre da morte de alguém, sendo 

denominada sucessão causa mortis;309 esta institui-se pela transmissão do patrimônio de 

alguém a uma ou mais pessoas vivas, chamados de herdeiros.310 A sucessão causa mortis em 

seu conceito subjetivo, apresenta o direito pelo qual o sucessor pode receber a herança, e no 

conceito objetivo, representa a totalidade de bens do falecido, com seus direitos e encargos.311 

Adentrando em um tempo histórico partindo dos povos primitivos, formados por 

grupos e tribos, tem-se nessa época remota a ausência de práticas do direitos das sucessões, a 

morte de um dos membros acarretava a transmissão dos seus bens em partes iguais aos 

demais, quando não eram enterrados alguns bens pessoais juntamente com o falecido, como 

armamentos e vestimentas.312Após milhares de anos formadas por concentrações agrícolas, as 

comunidades passaram por um processo civilizatório, caracterizado principalmente pela 

revolução urbana e pela escrituração ideográfica.313  

Nesse passo a civilização se encaminhou para a instituição das propriedades 

privadas, o homem fixou moradia em comunidades, resultando como imperativo a 

continuidade familiar da titularidade dos bens.314 As formações familiares baseavam-se na 

religião e no dever de cultuar os antepassados, dever este que era transferido entre as 

gerações. Quem poderia dar continuidade aos cultos eram somente os filhos homens, portanto 
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com a morte do pater familias os bens passavam para as mãos do seu sucessor primogênito, 

bem como o encargo da religião.315 

Dessa forma, a religião representou o primeiro alicerce para o início da sucessão, 

com a morte do pater familas sobrevinha a transmissão ao varão do culto doméstico e da 

gerência da família, os bens, por outra lado, pertenciam a todos os membros  do grupo.316No 

Código de Hamurabi, no II milênio a.C, seguindo o regramento dos cultos religiosos, o direito 

sucessório determinava a passagem dos bens e o poder perante à família ao filho varão e 

primogênito, sendo excluídos as mulheres e os demais familiares do direito de suceder.317  

No Código de Manu, do século XII a.C, ainda priorizava-se a primogenitura, na qual 

o filho homem e mais velho receberia a totalidade da herança; não havendo um filho homem, 

a filha receberia a herança com o encargo de gerar um filho para ser o detentor final. O culto 

era inteiramente ligado aos interesses patrimoniais, não havia no período Antigo o costume de 

ser produzido um testamento para dispor de seus bens, pois o homem era visto apenas como 

um representante temporário da sua família. A propriedade era o símbolo dos cultos religiosos 

de cada família, sendo que o filho, como herdeiro necessário, passava a figurar no lugar de 

seu pai, não podendo renunciar a herança, dado o fato de que o culto era uma obrigação a ser 

continuada pelo sucessor.318  

No direito romano, a Lei das XII Tábuas estabelecia que o pater familias poderia 

dispor de seu patrimônio como lhe interessasse através de um testamento, caso falecesse antes 

que este fosse elaborado a sucessão seria entregue a três classes de herdeiros, os sui, os agnati 

e os gentiles.319Os heredes sui et necessarii, eram os herdeiros necessários que constituíam a 

primeira classe e estavam sobre o poder do pater320 com o falecimento deste, eram chamados 

de sui iures, sendo representados pelos filhos, netos e também a esposa.321 

A segunda classe de herdeiros pertencia aos agnati, formados pelos colaterais de 

origem paterna, ou seja, o irmão consanguíneo, o tio e o sobrinho ligados ao avó 

paterno.322Eram chamados por ordem de proximidade do parentesco, apenas no caso de não 

haver herdeiros da primeira classe. Ausentes os herdeiros das duas primeiras classes, eram 
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chamados os gentiles, estes pertenciam a família extensa, membros do grupo familiar que 

cultuavam os mesmos deuses, incluindo a genitora do falecido. 323 

Entre os romanos havia o entendimento de que a transmissão dos bens do de cujus 

era sujeita à aceitação do herdeiro, nesse ínterim a herança restava sem dono, e era 

interpretado que a vida do de cujus se prolongava até o momento da aceitação. Existiam dois 

modos de ser feita a sucessão, a legítima ou ab intestato, a qual seguia as determinações 

legais e não necessitava da intervenção de vontade do falecido, e a sucessão testamentária, 

podendo o de cujus dispor de seus bens antes da sua morte.324 

No período romano, a regra era pela disposição de vontade do de cujus na 

composição do testamento, raro eram os casos em que falecia o chefe de família sem deixar 

sua ultima vontade testada. A sucessão testamentaria possuía prevalência sobre a ordem 

legitima de sucessão, através dela se constituía o herdeiro que assumiria o comando da 

família.325Desse modo a sucessão testamentária se fazia muito mais presente, pois havia na 

cultura da época o temor de morrer sem deixar testamento, ensejando até mesmo vergonha e 

infortúnio ao falecido.326 

Com o Código de Justiniano no período romano, vigorou apenas a sucessão para o 

parentesco natural, unificando o sistema ab intestato regulamentou-se uma nova classe de 

herdeiros: os descendentes, que poderiam ou não estar sob a potestas do seu ascendente; os 

ascendentes; os colaterais privilegiados, sendo os irmãos e irmãs, os sobrinhos por 

representação; e os colaterais ordinários, quais sejam os demais colaterais, paternos ou 

maternos, até o sétimo grau. Apenas na falta dos colaterais o cônjuge sobrevivente seria 

beneficiário da sucessão e por último o Fisco na ausência dos demais receberia a herança.327 

Posteriormente, a posição do cônjuge sobrevivente veio a ser moderadamente 

beneficiada, com a criação da quarta do cônjuge pobre, a esposa  que ficasse sem recursos 

após o falecimento do marido, teria reconhecido o direito de receber até um quarto dos bens 

que seriam deixados aos herdeiros legítimos, mesmo havendo herdeiros mais próximos pela 

ordem de vocação hereditária.328  

De origem germânica, instituiu-se no século XIII na França o droit de saisine329, 

posteriormente chamado de princípio de saisine, originou-se em razão das exigências dos 
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senhores feudais pelo pagamento de elevados tributos para que os herdeiros dos seus servos 

tivessem direito à herança. Com objetivo de retirar tal obrigação, o princípio estabeleceu que 

com a morte transfere-se automaticamente os bens, direitos e encargos aos sucessores.330  

Durante o período medieval, ainda foram mantidos uma relevante maioria dos 

costumes romanos, incluindo a preferência à primogenitura e ao filho homem. Na 

modernidade, influências dos ideais iluministas igualitários gerados pela Revolução Francesa, 

refletiram no direito sucessório francês, foram retirados os direitos do filho primogênito e do 

filho homem com os Decretos de 1790 e de 1791.331 

No Brasil em seu período colonial, o direito das sucessões era regido pelas 

Ordenações do Reino, advindas de Portugal, que estabeleciam a sucessão por testamento e a 

sucessão legítima. Ao cônjuge era permitido herdar apenas pela sucessão legítima após os 

colaterais. Com a Lei Feliciano Pena (Lei 1.839 de 1907) houve a modificação na ordem de 

vocação hereditária, colocando o cônjuge em grau de preferência aos colaterais.332  

O principio de saisine firmou-se na normatização brasileira pelo art. 978 da 

Consolidação das Leis Civis de 1858 de Teixeira da Freitas e no art. 1.572 do Código Civil de 

1916. 333 Institui também o Código Civil de 1916 a restrição da sucessão até o sexto grau na 

linha dos colaterais como limite para suceder, reduzido com o Decreto-Lei n. 9.461 de 15 de 

julho de 1946 para o limite de sucessão dos colaterais até o quarto grau, mantido no Código 

Civil de 2002.334 

A Constituição Federal de 1988 além de instituir a igualdade sucessória entre os 

filhos, em seu art. 227 §6°, garantiu o direito de herança como um dos direitos fundamentais, 

previsto em seu art. 5°, XXX.335 O Código Civil atual fomentou inúmeras inovações no 

âmbito do direito sucessório, tais como a inclusão do cônjuge sobrevivente no rol de herdeiros 

necessários; a possibilidade de concorrer em alguns casos em que não haja a meação com os 

descendentes; concorrer o cônjuge em todos os casos em igualdade de condições com os 

ascendentes; a regulamentação do direito à sucessão dos companheiros; a legitimidade de 

suceder do nascituro entre outras disposições.336  

4.1 REGRAS GERAIS  
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A abertura da sucessão, como aduz o princípio de saisine, ocorre com a morte do de 

cujus, a herança portanto transmite-se de imediato aos herdeiros legítimos e testamentários, 

como dispõe o art. 1.784 do Código Civil: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde 

logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”337 

A sucessão é caracterizada pela ocorrência indiscutível da morte da pessoa natural, 

como explica Paulo Lôbo, a morte da pessoa é o indicador final da sua existência, extinguindo 

seus direitos e deveres, por outro lado, provoca a criação e o nascimento do direito das 

sucessões, ou seja, o direito dos herdeiros.338 

A existência da pessoa natural finda com a morte, como prevê o art. 6° do Código 

Civil: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos 

ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”, dessa forma abre-

se a sucessão transmitindo-se os bens da herança aos herdeiros, mesmo que estes não tenham 

ciência do falecimento.339  

Para que ocorra a sucessão devem-se coexistir dois pressupostos: o falecimento da 

pessoa natural, denominado de cujus e haver um herdeiro ou legatário sobrevivente. O 

patrimônio ativo e passivo deixado por quem faleceu é denominado de herança, espólio, 

monte hereditário ou acervo. 340 Maria Berenice Dias aponta como precedentes para que a 

abertura da sucessão ocorra: a existência do herdeiro legítimo ou testamentário no momento 

da morte e a existência de um patrimônio a ser transmitido.341 

Com a transmissão imediata após a morte, a herança passa para as mãos dos 

herdeiros em um caráter universal, ou seja, transfere-se a totalidade dos bens para todos os 

herdeiros. Não havendo testamento, o herdeiro recebe o todo da herança se for o único, ou no 

caso de haver mais de um, todos recebem a fração ideal do espólio.342  

O detentor do patrimônio, possuindo herdeiros necessários, não pode dispor 

livremente dos seus bens em vida nem depois de sua morte.343 A totalidade do patrimônio é 

dividida em partes iguais, aos herdeiros necessários, ou seja, a quem é destinada a metade da 

herança, nomeada de legítima, a outra metade, denominada de parte disponível, pode ser 

disposta livremente pelo testador.344 

                                            
337 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas, op.cit. 2013, p. 57. 
338 LOBÔ, Paulo, op. cit. 2014, p. 26. 
339 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas, op.cit. 2013, p. 57. 
340 LOBÔ, Paulo, op. cit. 2014, p. 15. 
341 DIAS, Maria Berenice, op.cit. 2011, p.103. 
342 Ibidem, p.110. 
343 Ibidem, p.110. 
344 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas, op.cit. 2013, p. 25. 



62 
 

Em relação aos seus efeitos, a herança pode ser a título universal ou singular. Será a 

titulo universal quando a transmissão para o herdeiro ocorrer na totalidade dos bens do de 

cujus ou em parte indeterminada. Já a sucessão a título singular aduz a transmissão de objetos 

certos e determinados para o sujeito a ser beneficiado. A sucessão legítima sempre será em 

caráter universal, já a sucessão testamentária poderá ocorrer de forma universal, quando o 

testador destinar a transferência do todo ou uma quota parte de seu patrimônio não 

especificada, e a título singular quando for apontado um bem especifico a ser transferido, 

denominado de legado e quem o recebe é nomeado de legatário.345  

A sucessão por causa mortis, pode se dar por dois modos, a sucessão legítima e a 

sucessão testamentaria, como infere o art. 1.786 do Código Civil: “A sucessão dá-se por lei ou 

por disposição de última vontade”. Dessa forma, a sucessão legítima ou ab intestato é aquela 

que resulta de previsão legal, não havendo testamento os bens serão transmitidos àqueles que 

o legislador indica como herdeiros.346  

A sucessão testamentária decorre de um elemento individual, de uma disposição de 

última vontade do testador,347trata-se da transmissão da herança por meio da feitura de um 

testamento. Aos herdeiros testamentários apenas restará disponível o que lhes fora testado, se 

já liquidadas as dívidas do espólio e garantida a parte da legítima dos herdeiros necessários. O 

que por ventura exceder a parte disponível será considerado ineficaz e corrigido para proteger 

os interesses da legítima. 348 

Ao testador é concedida a liberdade de transmitir a totalidade de seus bens se forem 

ausentes os herdeiros necessários. Havendo herdeiros necessários, poderá destinar a sua parte 

disponível a quem lhe convier, não sendo impedido de indicar um herdeiro necessário para 

recebê-la, sendo este o caso, não se confunde o bem recebido por testamento com a quinhão 

igualitário que é de direito do herdeiro.349  

A transmissão imediata da sucessão aos herdeiros legítimos e testamentários só é 

passível de ser realizada se houver a capacidade para suceder, ou seja, como explica Maria 

Helena Diniz “desde que possam ser invocadas para habilitar-se a suceder, por possuírem 

título jurídico para fazer jus à sucessão”.350 Esta legitimidade para suceder é a regida no 

tempo da abertura da sucessão, conforme a lei vigente neste período.351 

                                            
345 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas, op.cit. 2013, p. 26. 
346 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.111. 
347 MALUF. Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas, op.cit. 2013, p. 75. 
348 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.114. 
349 Ibidem, p.115. 
350 DINIZ, Maria Helena, op.cit. 2013, p. 26. 
351 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.118. 
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Possuem legitimidade passiva para suceder as pessoas já nascidas ou já concebidas, 

como aduz o art. 1.798 do Código Civil. Sendo assim entende-se que a legitimidade passiva 

se faz como regra geral, tendo todas as pessoas a legitimidade de suceder, exceto as afastadas 

por lei, quais sejam, as ilegítimas. Ao ser que já fora concebido, mas, ainda encontra-se no 

ventre materno, o chamado nascituro, é assegurado o direito de suceder tanto na legítima 

como na testamentária.352Para a sucessão legítima exige-se que o herdeiro já esteja concebido, 

conquanto na sucessão testamentária admite-se instituir como herdeiro aquele que ainda não 

fora concebido, como preleciona o art. 1.799, I do Código Civil.353 

Para que seja efetuada a divisão dos bens originados da sucessão legítima é preciso 

que se reconheça quem são os herdeiros. Há uma premissa de que todos os parentes são 

herdeiros, portanto todos são herdeiros legítimos, entretanto a legislação prevê uma ordem de 

preferência a ser seguida, colocando os então herdeiros em potencial em uma denominada 

ordem de vocação hereditária, a qual é formada baseando-se na interpretação de proximidade 

dos laços afetivos, de quem o falecido gostaria de prover com seu patrimônio.354 

Aponta o art. 1.829 do Código Civil: 
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 
casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime 
da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

Como infere o artigo supramencionado, são quatro classes de herdeiros a serem 

chamados: descendentes, ascendentes, cônjuge e parentes colaterais. Serão convocados os 

herdeiros obedecendo a ordem legal, de modo que a classe posterior só será chamada quando 

ausentes os herdeiros da classe que a antecede, destarte havendo herdeiros da primeira classe, 

exclui-se o chamamento aos demais.355 

Os que compõem a três primeiras classes, quais sejam, os descendentes, os 

ascendentes e o cônjuge sobrevivente constituem os nomeados herdeiros necessários, 

detentores da garantia da legítima, já os colaterais, mesmo presentes na sucessão legítima são 

reconhecidos como herdeiros facultativos, dessa forma há a possibilidade de não receberem a 

herança se o de cujus testou a totalidade de seus bens para pessoa diversa, pois não há nesse 

                                            
352 GONÇALVES, Carlos Roberto, op.cit. 2011, p.69. 
353 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.120. 
354 Ibidem, p.120. 
355 DINIZ, Maria Helena, op.cit. 2013, p. 123. 
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caso a garantia da metade da herança. Não existindo herdeiros, ou existindo, mas tendo 

renunciado à herança, esta restará sem dono, sendo recolhida como herança jacente e após 

decisão judicial, como herança vacante, destinada ao Poder Público. 356 

Dentro de cada classe dos herdeiros necessários, há ainda prioridade de graus de 

proximidade a ser invocada. Aos descendentes da primeira classe há a ordem excludente de 

preferência, primeiramente os filhos, seguidos dos netos e então os bisnetos. Passando para a 

segunda classe, encontra-se como ordem os pais, avós e bisavós. Após a terceira classe do 

cônjuge sobrevivente resta a  classe dos colaterais, o chamamento pelo grau se dá a partir do 

segundo, sendo o irmão o precursor, seguido dos sobrinhos e por fim os tios.357 

Deve-se ainda apontar para o reconhecimento da prioridade entre os herdeiros 

legítimos, a distinção feita na linha de parentesco, se descendente ou ascendente. Como a 

legislação preconiza a posição do descendente, irá prevalecer o herdeiro de mesmo grau que 

estiver na linha de descendente. No caso de haver netos e avós, ambos herdeiros possuem o 

mesmo grau de proximidade com o de cujus, porém distinguem-se pela linha, tendo o neto 

neste caso, o condão de afastar o avó da ordem da herança.358 

4.2 SUCESSÃO COMO EFEITO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA 

Ao passo em que a cultura de atribuição do afeto como aspecto formador da família 

foi ganhando notoriedade entre o meio social e consequentemente no meio jurídico, novos 

aspectos do Direito da Família foram sendo construídos. Como demonstrado, a afetividade é 

uma formação cultural que ocorre a partir da convivência, em um meio de solidariedade e 

responsabilidade.359Há uma realidade atual em se proteger a relação do pai que se empenha 

em criar e educar aquele que considera como filho, de não deixar que esse vínculo seja 

diferenciado ou até enfraquecido diante da verdade biológica.360  

Maria Berenice Dias  elucida sobre o crescimento do afeto no meio social:361 
“O desenvolvimento da sociedade e as novas concepções da família 
emprestaram visibilidade ao afeto, quer na identificação dos vínculos 
familiares, quer para definir os elos de parentalidade. Passou-se a desprezar a 
verdade real quando se sobrepõe um vínculo de afetividade. A maior atenção 
começou a se conceder à vivência familiar, a partir do princípio de proteção 
integral, aliada ao reconhecimento da posse de estado de filho, fez nascer o 
que se passou a chamar de filiação socioafetiva”.  

                                            
356 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.127. 
357 Ibidem, p.128. 
358 Ibidem, p.129. 
359 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas, op.cit. 2008, p.152. 
360 Ibidem, p.150. 
361 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2010, p.393. 
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 O Superior Tribunal de Justiça entende que havendo a relação de afeto formada em 

uma construção paterno-filial, deve-se prevalecer o reconhecimento da filiação socioafetiva, 

in verbis: 362 
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS 
PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. - 
Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe 
multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso não apresenta 
caráter modificativo e se foi interposto com expressa finalidade de 
prequestionar. Inteligência da Súmula 98, STJ. - O reconhecimento de 
paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo sócio-
afetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é fato que por si 
só não revela a falsidade da declaração de vontade consubstanciada no ato 
do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, 
desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em 
registro civil. - O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o 
reconhecimento da filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso 
familiar, onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se 
pode impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, 
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A 
contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem uma 
relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado desconsiderar o 
vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência de filiação 
jurídica. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 878941 DF 
2006/0086284-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 
Julgamento: 21/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 
17.09.2007 p. 267) 

Ao caminhar de suas mudanças, o Direito de Família reflete por conseguinte suas 

alterações e avanços no âmbito do Direito das Sucessões. Mesmo tendo seus aspectos 

sucessórios estabelecidos na Constituição Federal e no Código Civil, não há como desvincular 

um direito do outro, sendo que as regras básicas que compõem a sucessão são provenientes do 

Direito da Família.363  

A família moderna baseada na socioafetividade, passa a retratar um grupo de 

parentesco fundado na relação afetiva, preconizando o afeto à um “status” de elemento 

jurídico,  tornando-se portanto um fato capaz de gerar efeitos jurídicos.364Dessa forma 

entende-se que a situação de um estado de filiação deve angariar, assim como outros modos 

de filiação, seus reconhecimentos legais, tais como direitos e deveres. 

                                            
362 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: 878941 DF 2006/0086284-0, da Terceira Turma. 
Ministra NANCY ANDRIGHI. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA 
DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. Julgamento: 21/08/2007. Data de publicação: DJ 17/09/2007, p. 
267. Acesso em: 06/09/2014. Disponível em: < http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/13577/recurso-especial-
resp-878941> 
363 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas, op.cit. 2008, p.151. 
364 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 28. 
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Christiano Cassettari comenta sobre a categoria jurídica do afeto:365 

“Assim, a partir do momento em que a sociedade passa a encarar como pais 
e/ou mães aqueles perante os quais se exerce a posse do estado de filho, 
juridiciza-se tal situação, gerando, de maneira inevitável, entre os 
participantes da relação filial, direitos e deveres; obrigações e pretensões; 
ações e exceções, sem que haja nada que justifique a ruptura da relação filial 
primeva”.  

 Os descendentes, como já elucidado, estão em patamar de preferência na ordem de 

vocação hereditária, por serem de grau mais próximo, os filhos antecedem aos demais da 

mesma classe e por ser um herdeiro necessário tem o direito garantido da legítima. Para que 

haja a transferência da herança para o filho, este deve existir ou já estar concebido, se não 

houve o reconhecimento através de registro de nascimento não detém teoricamente a condição 

de filho.366 

Para que o filho afetivo possa exteriorizar juridicamente a relação que já existe no 

seio familiar, não sendo esta reconhecida e nem atestada, deve ser intentada uma ação 

investigatória de paternidade para que possam ser garantidos seus direitos decorrentes da 

filiação. Tendo eficácia declaratória, a sentença que reconhece a relação de paternidade 

atribui ao filho a qualidade de herdeiro.367 

Maria Berenice Dias fundamenta a extensão da legitimidade ativa para propor ação 

investigação de paternidade aos filhos afetivos:368 
“Até bem pouco tempo somente se admitia a investigação da paternidade 
biológica. No entanto, a partir do momento em que se passou a valorizar o 
vínculo da afetividade nas relações familiares, houve a redefinição do 
conceito de filiação. Agora o vínculo afetivo que se sobrepõe à verdade 
genética e a filiação é definida quando está presente o que se chama de posse 
de estado de filho: é reconhecido como filho de quem sempre considerou ser 
seu pai.”   

Para Christiano Cassettari seria mais acertado nomear a ação para se reconhecer a 

parentalidade de ação declaratória, pois a ação investigatória de paternidade tem caráter 

personalíssimo, inibindo dessa forma que o descendente ou ascendente do interessado 

principal entre com ação para ser reconhecido o vínculo socioafetivo. Entretanto, o autor 

ressalta que independente da nomenclatura da ação o que está em voga é que ao julgar 

procedente a ação o magistrado expeça mandado de averbação ao Registro Civil para que seja 

alterado o assento de nascimento, casamento ou óbito, e por fim dada a publicidade erga 

omnes do laço de parentesco formado.369  

                                            
365 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 37. 
366 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2011, p.48 
367 Ibidem, p.48 
368 Ibidem, p.49. 
369 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 73. 
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Ao se perpetuar uma relação afetiva, pela caracterização da posse de estado de filho, 

somado a um considerável tempo de convivência, não há como negar a existência de uma real 

relação de parentalidade, como bem esclarece Maria Berenice Dias “comprovada a posse de 

estado de filho, não há como destruir o elo consolidado pela convivência devendo a justiça, na 

hora de estabelecer a paternidade, respeitar a verdade da vida, constituída ao longo do 

tempo”.370 

É mister salientar que constituída a situação de filho, empregada em anos de seu 

crescimento uma educação, carinho e cuidados por parte dos pais de fato, não há como não 

recair essa situação perante o princípio da dignidade da pessoa humana. Fundado na proteção 

dos direitos fundamentais do individuo e sua valorização, seria infundado desconsiderar uma 

filiação real, se considera-se natural os direitos recaídos sobre os filhos biológicos ou 

adotados, e como já estatuído pelo art. 227 §6° da Carta Magna, é vedado qualquer forma de 

discriminação em relação a filiação, impeditivo deve ser a negação à esta realidade. 

O Acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul demonstra com clareza o reconhecimento da filiação afetiva quando presente os 

pressupostos da posse de estado de filho, in verbis:371 
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA. ADOÇÃO INFORMAL. 
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO. PATERNIDADE AFETIVA. 
POSSE DO ESTADO DE FILHO. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. 
ESTADO DE FILHO AFETIVO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE HUMANA E 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATIVISMO JUDICIAL. JUIZ DE 
FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DA PATERNIDADE. REGISTRO. A 
paternidade sociológica é um ato de opção, fundando-se na liberdade de 
escolha de quem ama e tem afeto, o que não acontece, às vezes, com quem 
apenas é a fonte geratriz. Embora o ideal seja a concentração entre as 
paternidades jurídica, biológica e socioafetiva, o reconhecimento da última 
não significa o desapreço à biologização, mas atenção aos novos paradigmas 
oriundos da instituição das entidades familiares. Uma de suas formas é a 
"posse do estado de filho" , que é a exteriorização da condição filial, seja por 
levar o nome, seja por ser aceito como tal pela sociedade, com visibilidade 
notória e pública. Liga-se ao princípio da aparência, que corresponde a uma 
situação que se associa a um direito ou estado, e que dá segurança jurídica, 
imprimindo um caráter de seriedade à relação aparente. Isso ainda ocorre 

                                            
370 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2010, p.377 
371 RIO GRANDE DO SUL. TJRS - Apelação Cível nº 70008795775, Des. Relator José Carlos Teixeira Giorgis. 
AÇÃO DECLARATÓRIA. ADOÇÃO INFORMAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO. 
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com o "estado de filho afetivo", que além do nome, que não é decisivo, 
ressalta o tratamento e a reputação, eis que a pessoa é amparada, cuidada e 
atendida pelo indigitado pai, como se filho fosse. O ativismo judicial e a 
peculiar atuação do juiz de família impõe, em afago à solidariedade humana 
e veneração respeitosa ao princípio da dignidade da pessoa, que se supere a 
formalidade processual, determinando o registro da filiação do autor, com 
veredicto declaratório nesta investigação de paternidade socioafetiva, e todos 
os seus consectários. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação 
Cível Nº 70008795775, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 23/06/2004) 

Christiano Cassettari entende que a observância à dignidade da pessoa humana 

reflete na atribuição de herdeiro ao filho afetivo, é precípuo a aplicação de todas as normas 

sucessórias dentre a parentalidade socioafetiva. Aos filhos formados pelo afeto, deve ser 

concedido inteiramente os direitos destinados às demais formas de filiação. 372Distante de 

uma exigência da certificação cartorária a filiação socioafetiva forma seu vínculo de 

parentesco, e estando nessa condição de filho, ele consequentemente precisa ser reconhecido 

em sua condição de herdeiro. 373 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu art. 42 §6° a possibilidade de 

adoção mesmo após o falecimento do adotante: “A adoção poderá ser deferida ao adotante 

que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes 

de prolatada a sentença”. O entendimento era pautado de que como condição para ser 

constituída a adoção, deveria já existir uma ação ajuizada antes da morte do adotante, 

entretanto por um entendimento do Superior Tribunal de Justiça374, esta exigência foi sendo 

afastada aos poucos na jurisprudência.375 

A manifestação de vontade prevista no artigo supramencionado, não pode ser 

entendida apenas como um ato de declaração de vontade, mas compreendida em todo o 

período de construção daquele afeto, a justiça teria o condão de validar o último desejo de 

quem faleceu, se for claramente provado, de que há uma formação parental. Destarte, 

concedida a possibilidade de adoção, mesmo não tendo sido iniciado o processo em vida do 

adotante, para Maria Berenice Dias é passível de se aplicar o mesmo raciocínio para a 
                                            
372 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 119. 
373 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2010, p.49 
374 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recuso Especial: 457635 PB 2002/0104623-0. Relator: Ministro RUY 
ROSADO DE AGUIAR. QUARTA TURMA. ADOÇÃO PÓSTUMA. Prova inequívoca. - O reconhecimento da 
filiação na certidão de batismo, a que se conjugam outros elementos de prova, demonstra a inequívoca intenção 
de adotar, o que pode ser declarado ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o procedimento para a 
formalização da adoção. - Procedência da ação proposta pela mulher para que fosse decretada em nome dela e do 
marido pré-morto a adoção de menino criado pelo casal desde os primeiros dias de vida. - Interpretação 
extensiva do art. 42, § 5º, do ECA. - Recurso conhecido e provido. Data de Julgamento: 19/11/2002. Data de 
Publicação: DJ 17/03/2003 p. 238 RJADCOAS vol. 46 p. 53 RT vol. 815 p. 225). Disponível em: 
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de-julgamento-13122161> Acesso em: 08/09/2014 
375 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2010, p.484. 
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paternidade socioafetiva, sendo identificada a posse de estado de filho, deve ser declarado o 

seu vínculo de filiação, mesmo após a morte do pai ou mãe de fato.376 

Nos casos citados a seguir os tribunais de São Paulo e de Santa Catarina 

reconheceram a filiação socioafetiva póstuma, in verbis:377 
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. 
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE PÓSTUMA. PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. HERDEIRO NECESSÁRIO. LIMINAR. 1. A liminar de 
reintegração de posse foi deferida em favor do espólio de Paulo Artur, 
porque este não teria deixado filhos. 2. Houve reconhecimento de 
paternidade socioafetiva em favor do réu, Yuri, que passou a ser considerado 
herdeiro necessário de Paulo Artur. 3. Ocorre, porém, que tal decisão ainda 
não transitou em julgado, e a parte agravada demonstrou ter interposto 
recurso contra ela. O feito já se encontra em fase de sentença, não havendo 
razões para afastar a liminar concedida neste momento. 4. Recurso não 
provido.(TJ-SP - AI: 20657823220148260000 SP 2065782-
32.2014.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 
07/07/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
07/07/2014) 
 
PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUTORA QUE, 
COM O ÓBITO DA MÃE BIOLÓGICA, CONTANDO COM APENAS 
QUATRO ANOS DE IDADE, FICOU SOB A GUARDA DE CASAL QUE 
POR MAIS DE DUAS DÉCADAS DISPENSOU A ELA O MESMO 
TRATAMENTO CONCEDIDO AOS FILHOS GENÉTICOS, SEM 
QUAISQUER DISTINÇÕES. PROVA ELOQUENTE DEMONSTRANDO 
QUE A DEMANDANTE ERA TRATADA COMO FILHA, TANTO QUE 
O NOME DOS PAIS AFETIVOS, CONTRA OS QUAIS É 
DIRECIONADA A AÇÃO, ENCONTRAM-SE TIMBRADOS NOS 
CONVITES DE DEBUTANTE, FORMATURA E CASAMENTO DA 
ACIONANTE. A GUARDA JUDICIAL REGULARMENTE 
OUTORGADA NÃO É ÓBICE QUE IMPEÇA A DECLARAÇÃO DA 
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA, SOBRETUDO QUANDO, MUITO ALÉM 
DAS OBRIGAÇÕES DERIVADAS DA GUARDA, A RELAÇÃO 
HAVIDA ENTRE OS LITIGANTES EVIDENCIA INEGÁVEL POSSE DE 
ESTADO DE FILHO.    AÇÃO QUE ADEQUADAMENTE CONTOU 
COM A CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO, JUSTO QUE A SUA 
CONDIÇÃO DE GENITOR GENÉTICO NÃO PODERIA SER 
AFRONTADA SEM A PARTICIPAÇÃO NA DEMANDA QUE 

                                            
376 DIAS, Maria Berenice, op.cit, 2010, p.485. 
377 SÃO PAULO. TJSP. Agravo de Instrumento : AI 20657823220148260000 SP 2065782-32.2014.8.26.0000.  
Relator: Melo Colombi. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE PÓSTUMA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. HERDEIRO NECESSÁRIO. 
LIMINAR. Data de Julgamento: 07/07/2014. Data de Publicação: 07/07/2014. Disponível em: <http://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/126643919/agravo-de-instrumento-ai-20657823220148260000-sp-2065782-
3220148260000> Acesso em 10/09/2014 
SANTA CATARINA. TJSC. Apelação Cível n. 2011.034517-3. Relator: Jorge Luis Costa Beber. 
PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUTORA QUE, COM O ÓBITO DA MÃE 
BIOLÓGICA, CONTANDO COM APENAS QUATRO ANOS DE IDADE, FICOU SOB A GUARDA DE 
CASAL QUE POR MAIS DE DUAS DÉCADAS DISPENSOU A ELA O MESMO TRATAMENTO 
CONCEDIDO AOS FILHOS GENÉTICOS, SEM QUAISQUER DISTINÇÕES. Data de Julgamento: 
18/102012. Disponível em: 
<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?cbPesquisa=NUMPROC&Pesquisar=Pesquisar&d
ePesquisa=20110345173> Acesso em: 10/09/2014 
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REFLEXAMENTE IMPORTARÁ NA PERDA DAQUELA CONDIÇÃO 
OU NO ACRÉSCIMO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO 
ASSENTO DE NASCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.   O estabelecimento da igualdade entre os filhos adotivos e 
os biológicos, calcada justamente na afeição que orienta as noções mais 
comezinhas de dignidade humana, soterrou definitivamente a ideia da 
filiação genética como modelo único que ainda insistia em repulsar a 
paternidade ou maternidade originadas unicamente do sentimento de amor 
sincero nutrido por alguém que chama outrem de filho e ao mesmo tempo 
aceita ser chamado de pai ou de mãe.    Uma relação afetiva íntima e 
duradoura, remarcada pela ostensiva demonstração pública da relação 
paterno-materna-filial, merece a respectiva proteção legal, resguardando 
direitos que não podem ser afrontados por conta da cupidez oriunda de 
disputa hereditária.     (TJSC, Apelação Cível n. 2011.034517-3, de Lages, 
rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 18-10-2012). 

Pode-se perceber que há uma lacuna normativa em relação a sucessão nos casos de 

filiação socioafetiva, sendo dessa forma passível de entendimento a “contrario sensu” de que 

não há uma vedação legal de seu reconhecimento. Por conseguinte, a doutrina e a 

jurisprudência têm o condão de consolidar entendimento favorável aos casos legítimas de 

filiação socioafetiva. Além de um direito sucessório e garantir o quinhão de herdeiro ao filho 

afetivo, trata-se de uma questão social, moral, equitativa e de isonomia. 

A norma constitucional que garante a igualdade entre os filhos, interpretada com o 

reconhecimento do afeto como constituidor do vínculo de parentesco, como poderia ser 

negado um direito de filho a quem realmente o detém ? Seria justo para alguém que cresceu e 

formou sua personalidade diante da educação e cuidados de quem reconhece como pai, não 

receber sua quota hereditária? De modo a responder essas questões arrisca-se a dizer que  

comprovada a posse de estado de filiação, baseada em fatos reais e em um trabalho 

interdisciplinar, com o auxilio de psicólogos e assistentes sociais, deve-se entender que a 

formação dessa paternidade socioafetiva terá consequências legais sobre ela, incluindo 

portanto a sucessão.378 

4.3 OUTROS EFEITOS DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

 

O art. 1.593 dispõe que o parentesco pode ser natural, civil ou de outra origem, como 

já aludido anteriormente a expressão “outra origem” fundamenta a paternidade socioafetiva, 

dessa forma pode-se entender que todas as normas de direito que regulam a filiação natural 

consequentemente recaem sobre a socioafetiva.379 

Constituída  e reconhecida a filiação provinda do afeto, além de formar laços com o 

pai e a mãe de fato, o filho também estará unido por vínculo familiar àqueles que estão 
                                            
378 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas, op.cit. 2008, p.155-156. 
379 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 106. 
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ligados à seu pai, como os avós, irmãos, tios, primos e sobrinhos. Se por outro lado o filho 

socioafetivo já possuir descendentes, receberão estes “status” de netos, bisnetos socioafetivos.              

Dispõe  o art. 1.521 do Código Civil380, que não podem casar os ascendentes com 

descendentes seja o parentesco natural ou civil, nesse caso o civil identifica-se como o 

parentesco socioafetivo. Sendo assim as vedações de casamento entre os parentes previsto no 

citado artigo cabem igualmente ao parentesco socioafetivo.381  

Christiano Cassetari elucida alguns dos efeitos da paternidade socioafetiva:382 
“Assim, temos que, quando um pai ou mãe reconhece uma paternidade ou 
maternidade socioafetiva, esse filho passará a ter vínculo de parentesco com 
seus outros parentes. Com isso surgirão os conceitos: avós, bisavós, triavós, 
tataravós, irmãos, tios, primos, tios-avós socioafetivos, que irão acarretar 
todos os direitos decorrentes dessa parentalidade. Por exemplo, se o pai ou 
mãe socioafetivos não tiver condição de pagar pensão alimentícia ao filho, 
poderão ser chamados os avós. Se a pessoa morre e só deixa um tio 
socioafetivo vivo, terá esse tio o direito sucessório; e se deixar apenas um 
irmão socioafetivo vivo, e esse for menor, ele terá direito previdenciário.” 

Com a formação do vínculo de parentesco com o pai, avós e demais parentes 

socioafetivos, acarreta-se o direito de requerer alimentos, como disposto no art. 1.694 do 

Código Civil “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”.  

Há portanto a obrigação de alimentos procedente do vínculo socioafetivo, assim 

como o art. 1.696 determina que “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”, tal regramento já fora estatuído no âmbito da parentalidade 

socioafetiva, no Enunciado 314 da IV Jornada de Direito Civil383: “Para os fins do art. 1.696, 

a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar”.384 

                                            
380 Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 
381 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 106. 
382 Ibidem, p. 107-108. 
383 BRASIL. Conselho de Justiça Federal. Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-
cej/enunciados-aprovados-da-i-iii-iv-e-v-jornada-de-direito-civil/compilacaoenunciadosaprovados1-3-
4jornadadircivilnum.pdf> Acessado em: 11/09/2014 
384 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p.108. 
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Reconhece-se dessa forma que o dever de prestar alimentos entre pais e filhos 

socioafetivos ocorre do mesmo modo das relações parentais consanguíneas, como demonstra 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis:385 
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARENTALIDADE 
SOCIOAFETIVA. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. OCORRÊNCIA. O 
fundamento do presente pedido alimentar é a existência, entre apelante e 
apelada, de parentalidade socioafetiva. Essa relação é até incontroversa. A 
relação socioafetiva configura parentesco para todos os efeitos, inclusive 
para a fixação de obrigação alimentícia Juridicamente possível o pedido de 
fixação de alimentos, o que denota estar presente a legitimidade para a 
causa, seja a ativa ou a passiva. DERAM PROVIMENTO. (Apelação Cível 
Nº 70011471190, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Rui Portanova, Julgado em 21/07/2005) 

No que concerne aos alimentos prestados para o filho, é possível no caso de ser 

insuficiente o valor pago pelos pais biológicos ou não serem capazes de prover o pagamento 

serem chamados o pai ou a mãe socioafetiva para que complementem a pensão, bem como 

ocorre no caso dos avós que têm que complementar os alimentos que seu filho não consegue 

satisfazer.386 

A guarda do filho socioafetivo realizar-se-á da mesma forma da filiação biológica, 

pautando-se sempre pelo melhor interesse de criança. Desse modo, para aquele que não detém 

a guarda será concedido o direito de visita, portanto o pai, a mãe e os avós socioafetivos terão 

o direito de conviver com o filho.387 

Sendo reconhecida a parentalidade socioafetiva, reconhece-se também os direitos 

previdenciários, de modo que os filhos socioafetivos sendo menores de vinte e um anos ou 

inválidos, desde que não emancipados, receberão o direito de pensão por morte do pai 

socioafetivo388, como prevê o art. 16 da Lei 8.213/1991: 
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 
condição de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicialmente;     
II - os pais; 

                                            
385 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. Apelação Cível Nº 70011471190. Relator: Rui Portanova. APELAÇÃO. 
AÇÃO DE ALIMENTOS. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. 
OCORRÊNCIA.Julgamento:21/07/2005.Disponívelem:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=70011471190&tb=juris
nova&pesq=ementario&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%252
0RS.%28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%7CTipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica
%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfields=OrgaoJulgador%3AOitava%2520C%25C3%25A2mara%2520C
%25C3%25ADvel.Relator%3ARui%2520Portanova&as_q= >Acesso em: 11/09/2014 
386 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 112. 
387 GOIÁS. TJGO. Apelação Civil 492802-77.2008.8.09.0152. Relator: Des. Fernando de Castro Mesquita. 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MÃE DE CRIAÇÃO 
INTERDITADA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. Data de Publicação DJGO 11/05/2011, p.130. 
388 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 133. 
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III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o 
torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;    

Por fim, pode-se demonstrar como um efeito da parentalidade socioafetiva, dentre 

inúmeros que se fazem presentes, a inelegibilidade em razão da socioafetividade no âmbito do 

Direito Eleitoral.389 O art. 14, §7° da Constituição Federal dispõe:  
Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
§7°: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição. 

O disposto em apreço trata da inelegibilidade aos cargos eletivos em razão do 

vínculo de parentesco, o impedimento também se estende ao parentesco socioafetivo, como 

demonstra decisão do Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Luiz Fux, in verbis:390 
DECISÃO:MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. REQUERIMENTO DE 
LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE 
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA 
REGRA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. 
DESEQUILÍBRIO NAS ELEIÇÕES. PROJEÇÃO DA IMAGEM DO 
TITULAR DO CARGO SOBRE A CANDIDATURA DE PESSOA 
VINCULADA AO NÚCLEO FAMILIAR. RISCO DE CRIAÇÃO DE 
OLIGARQUIAS LOCAIS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE 
VÍNCULO JURÍDICO FORMAL. ADOÇÃO DE FATO COM 
REPERCUSSÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA 
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DE PERICULUM IN 
MORA INVERSO EM RAZÃO DA POSSE DE NOVA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. LIMINAR INDEFERIDA.1. As 
relações socioafetivas, em razão de sua influência na realidade social, geram 
direitos e deveres inerentes ao parentesco, inclusive para fins da 
inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição Federal.2. A 
interpretação teleológico-sistêmica da Constituição Federal conduz ao juízo 
de cognição de que merece prestígio a tese firmada no acórdão recorrido, 
que revela ser incompatível com a ratio essendi do art. 14, § 7º, da 
Constituição Federal o desequilíbrio das eleição derivado da projeção da 
imagem do pai socioafetivo sob a candidatura do filho de criação, atraindo 
para este os frutos da gestão anterior com sensível risco para a perpetuação 
de oligarquias, na medida em que a referida regra de inelegibilidade tem de 

                                            
389 CASSETTARI, Christiano, op. cit. 2014, p. 135. 
390 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR: 2891 PI. Relator: 
Min. Luiz Fux. DECISÃO:MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. REQUERIMENTO DE LIMINAR PARA 
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. 
Julgamento: 06/06/2011. Data de Publicação: 15/06/2011. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22934829/medida-cautelar-na-acao-cautelar-ac-2891-pi-stf > Acesso 
em: 11/09/2014. 
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ser interpretada de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados 
republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou 
alongada presença de familiares no poder(RE 543.117-AgR, Rel. Min. Eros 
Grau,julgamento em 24-6-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).3. 
[...] 
Ex positis, indefiro a liminar requerida.Publique-se. Int..Citem-se os 
requeridos, para apresentarem defesa no prazo legal.Brasília, 06 de junho de 
2011.Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente. 
(STF - AC: 2891 PI , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
06/06/2011, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 15/06/2011 PUBLIC 
16/06/2011) 

Diante de julgados que concederam direito sucessório391 e demais direitos inerentes a 

filiação aos filhos socioafetivos, assim como os são aos filhos naturais, é possível perceber 

que além de uma concorrência permanente entre o “poder” do sangue e do afeto, a filiação 

baseia-se em direitos igualitários estabelecidos pela Carta Magna. Independente de seu modo 

de formação, é precípuo fixar o entendimento de que cada relação de filiação, existindo uma 

verdade real e de fato, deverá estender aos filhos e pais seus direitos característicos da relação 

paterno-filial.  

Uma vez formada a relação parental entre pai e filho, dificilmente esta irá se 

desfazer. O vínculo construído por longo tempo de convivência, a rotina de criação, o cuidado 

e o desenvolvimento do afeto entre aqueles que se relacionam, faz da socioafetividade 

instituto forte e sólido, passível de reconhecimento pelo direito. Ao alterar o estado de filiação 

ou negar conceder seus direitos de filho de “fato”, viola-se profundamente a dignidade 

humana, contrariando a máxima de que sempre deve ser resguardado o melhor interesse da 

criança.  

 
 
 
 
 

 
                                            
391 SÃO PAULO. TJSP. Agravo de Instrumento : AI 20657823220148260000 SP 2065782-32.2014.8.26.0000.  
Relator: Melo Colombi. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE PÓSTUMA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. HERDEIRO NECESSÁRIO. 
LIMINAR. Data de Julgamento: 07/07/2014. Data de Publicação: 07/07/2014. Disponível em: <http://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/126643919/agravo-de-instrumento-ai-20657823220148260000-sp-2065782-
3220148260000> Acesso em 10/09/2014 
SANTA CATARINA. TJSC. Apelação Cível n. 2011.034517-3. Relator: Jorge Luis Costa Beber. 
PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUTORA QUE, COM O ÓBITO DA MÃE 
BIOLÓGICA, CONTANDO COM APENAS QUATRO ANOS DE IDADE, FICOU SOB A GUARDA DE 
CASAL QUE POR MAIS DE DUAS DÉCADAS DISPENSOU A ELA O MESMO TRATAMENTO 
CONCEDIDO AOS FILHOS GENÉTICOS, SEM QUAISQUER DISTINÇÕES. Data de Julgamento: 
18/102012. Disponível em: 
<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/pcpoSelecaoProcesso2Grau.jsp?cbPesquisa=NUMPROC&Pesquisar=Pesquisar&d
ePesquisa=20110345173> Acesso em: 10/09/2014 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em apreço partiu primeiramente do interesse perante as relações 

socioafetivas. Ao elaborar uma pesquisa sobre sua contextualização para outro encerramento 

acadêmico, questionou-se ao final, o que estaria a partir de formada a família socioafetiva, 

quais seriam os novos caminhos a percorrer, e portanto a possibilidade de uma nova pesquisa. 

Com uma expressiva análise sobre os moldes da filiação, pode-se entender 

primeiramente que a diferenciação entre a paternidade socioafetiva ou a biológica, não é 

aspecto que pode ser definido em caráter geral, ou seja, não se tem como objetivo apresentar a 

socioafetividade como figura superior, ambos modelos são igualmente importantes, sendo que 

a socioafetividade é entendida como gênero, na qual como espécie encontra-se a paternidade 

biológica. 

Após o fim da preconização do filiação legítima, aquela constituída apenas do 

nascimento durante a constância do casamento entre os pais, e com as mudanças ocorridas na 

sociedade em seu âmbito econômico, social e religioso, deu-se uma maior importância ao 

afeto como aspecto capaz de formar uma relação familiar. 

A instituição da filiação pelo afeto corresponde a exteriorização do estado de posse 

de filho. A paternidade passou a ser uma opção, um ato voluntário de se dedicar a alguém, de 

prover cuidados e carinho. A situação aparente de filho, demonstrada por aspectos como 

adotar o nome da família, comportar-se como filho e como pai, ser reconhecido no ambiente 

social como filho de fato, acarreta a formação de um modelo de filiação, a socioafetiva.  

Mesmo não sendo normatizada, a posse de estado de filho é meio pelo qual os 

doutrinadores e julgadores, reconhecem a paternidade socioafetiva. Identifica-se no decorrer 

do trabalho, através de algumas previsões legais, a tendência de se proteger a 

socioafetividade.  Agregando ainda a esta porepensão pela socioafetividade o princípio do 

melhor interesse da criança.  

Reconhecida como uma nova modalidade de filiação, é preciso tratar das suas 

implicações no Direito das Sucessões. Como já determinado, findou-se pela implementação 

da Constituição Federal de 1988, a diferenciação dos modos de filiação, sendo que todos os 

descendentes de uma mesma classe, possuem os mesmos direitos advindos da sucessão de seu 

ascendente. Dessa forma afirmada a paternidade socioafetiva, é cabível consequentemente os 

seus efeitos sucessórios, de modo que não haja a diferenciação entre o filho advindo de uma 

compatibilidade genética com o filho gerado pelo puro sentimento de afeto. 
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Diferente de um relacionamento conjugal, a relação de filiação não pode ser rompida 

de formar a prejudicar o filho, mesmo havendo erro no Registro de nascimento, ou a falta de 

um vínculo biológico, não é possível descontittuir uma relação paterno-filial que já está 

formada com base na afetividade. Romper este estado de filiação e negar-lhe seus direitos 

inerentes, seria passar por cima do afeto como princípio constitucional e da dignidade da 

pessoa humana.  

Os objetivos do presente trabalho foram alcançados, mesmo havendo certa 

dificuldade na procura de jurisprudências favoráveis à sucessão como efeito da 

socioafetividade, no fim algumas se fizeram presentes. Podendo basear-se nas poucas 

decisões favoráveis como um reflexo do amadurecimento do entendimento de que o afeto 

deve ser reconhecido como base formadora das relações familiares e portanto, gerador de 

direitos e deveres.  

Há que se ressaltar a dificuldade do legislador de caminhar lado a lado com a 

realidade familiar e suas evoluções, ao passo que ocorrem as mudanças das formações de 

filiação, há o estourar de interesse pela doutrina e por conseguinte as mudanças nas 

jurisprudências. Dessa forma percebe-se que aos poucos a legislação caminha para o mesmo 

sentido, do reconhecimento normativo da socioafetividade e seu direito à sucessão e demais 

direitos decorrentes da filiação.  
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