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RESUMO 

 

O objetivo desta monografia é a análise do direito de família, mais especificamente 

do instituto da paternidade socioafeitva e seu reflexo em situações atuais como a 

adoção à brasileira. A metodologia deste trabalho foi baseada na revisão de 

pesquisas bibliográficas, doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais.  A análise 

discorre, primeiramente, acerca do conceito da paternidade socioafetiva e da 

maneira como que os vínculos sociais e afetivos têm sido avaliados como 

predominante em relação ao vínculo de consanguinidade, considerando o melhor 

interesse do menor. Posteriormente foi abordado o tema adoção, a “adoção à 

brasileira”, e como a mesma, tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, pode 

ser solucionada pelo instituto da filiação socioafetiva. Por fim foram revisadas as 

apreciações de como os tribunais brasileiros adéquam o procedimento de adoção na 

nova realidade familiar brasileira, tendo em vista a falta de previsão legal, o que leva 

para os juízes a decisão acerca deste tema. Paralelamente são apresentados 

exemplos das decisões tomadas caracterizando jurisprudências no tema. 
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Paternidade socioafetiva, Filiação socioafetiva, Posse de estado do filho, Melhor 

interesse do menor. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monograph aims at the analysis of family law, specifically the institute of 

socioaffective paternity and its reflection in situations like the current “adoção à 

brasileira”. The methodology of this study was based on a review of literature 

searches, doctrinal and jurisprudential law. The analysis occurs, in a first instant, 

about the concept of socioaffective paternity and the way that social and affective ties 

have been assessed as dominant in relation to the bond of consanguinity, 

considering the best interests of the minor. Then, it was brought the adoption and the 

"brazilian adoption", and how the last one figures as a crime by the Brazilian Penal 

Code, and can be solved by the institute of socioaffective filiation. Finally, were 

reviewed assessments of how Brazilian courts would suit the process of adoption in 

the new reality of Brazilian family, considering the lack of legal provision, which leads 

to the judges to decide on this issue. Alongside are presented examples of decisions 

characterizing jurisprudence on the subject. 
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the minor. 
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INTRODUÇÃO: 

 

O direito de família é um dos ramos do Direito que mais evoluiu em conjunto 

com a sociedade. Pode-se afirmar que ele acompanhou suas necessidades, assim 

como se renovou conforme a mesma. 

A partir dessa evolução se desenvolveu, entre outros institutos, a 

paternidade socioafetiva, também conhecida como filiação socioafetiva, objeto de 

análise do presente trabalho. 

A paternidade socioafetiva é aquela em que as partes, apesar de não 

possuírem qualquer relação sanguínea, se consideram família, pais e filhos, por um 

vínculo de afeto, amor, criação e convivência. 

Tal instituto é utilizado como base em diferentes debates no direito da família 

e em situações concretas. Todavia, ainda encontra dificuldades, visto que é uma 

construção jurisprudencial.  

A Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça já apontou em voto 

de processo que “a filiação socioafetiva é uma construção jurisprudencial e 

doutrinária ainda recente, não respaldada de modo expresso pela legislação 
atual”1

Como mencionado, apesar de diversas decisões destacando a paternidade 

socioafetiva, salientando a questão do vínculo, esse instituto ainda sofre com 

diferentes lacunas, gerando dificuldades em sua aplicação em alguns casos 
concretos.  

 (grifo da autora). 

Sendo assim, os casos deverão ser tratados em sua unicidade, avaliando 

suas características distintas e as possibilidades de existência da paternidade 

socioafetiva. Em algumas situações, sendo a mesma comprovada, poderá decidir o 

destino do caso. 

                                                 
1 ANDRIGHI, Nancy em Publicação sobre Decisão acerca da possibilidade de ação de investigação 
de paternidade e maternidade socioafetiva, disponível em: 
www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103190, acessado em 
27/09.2013 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103190�
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 Como cenário de aplicação desse instituto, será considerada a adoção feita 

de forma espontânea no momento do registro, sem o devido processo legal – 

conhecida como “adoção à brasileira” -, que, em alguns casos, não poderia ser 

desconstituída tendo sido comprovado esse vínculo afetivo. Essa situação também 

será melhor abordada no corpo deste trabalho. 

Ainda, como dito previamente, o direito de família está em constante evolução 

para aderir às necessidades da sociedade, nesse sentido, também serão 

trabalhadas as novidades doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema.    

Em tempo, visto que serão abordados temas ainda discutíveis nos dias atuais, 

bem como novas situações presentes nesse contexto, salienta-se que o tema não 

será esgotado na presente monografia. Busca-se enfatizar alguns debates sobre 

casos atuais importantes e de inegável relevância social na sede do direito de 

família. 
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1. CONCEITO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA: 

 

A paternidade socioafetiva, como abordado na introdução deste trabalho, é 

um conceito jurídico criado para caracterizar uma relação entre pais e filhos, não 

pela simples relação biológica ou força da presunção legal, mas em decorrência de 

uma convivência afetiva. Ou seja, é uma relação de afetividade criada entre as 

partes que deve ser levada em consideração. 

Considera-se como relação afetiva o vínculo formado entre as partes, 

adotante e adotado, baseada no amor, cuidado, carinho, respeito e preocupação 

desenvolvidos através da convivência familiar. 

Para Fachin: 

A verdadeira paternidade pode também não se explicar apenas na 

autoria genética da descendência. Pai também é aquele que se revela 

no comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz de 

estreitar os laços de paternidade numa relação psico-afetiva, aquele, 

enfim, que além de poder lhe emprestar seu nome de família, o trata 

verdadeiramente como seu filho perante o ambiente social2

 

. 

Como destacado por Fachin, a relação familiar se baseia na relação de 

convivência, nos vínculos criados entre as partes, a composição de família 

propriamente dita, e não apenas as relações sanguíneas. Essa evolução foi possível 

pelo desenvolvimento do conceito de família, expandindo para as relações de afeto.   

O Código Civil de 2002 não prevê expressamente esse instituto, porém, em 

seu Art. 1.593, prevê possibilidades aquém das descritas em seu texto, o que 

permite a interpretação da socioafetividade: O dispositivo legal afirma que “o 

parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra 
origem” (grifo da autora). 

                                                 
2 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. SAFE, p. 169. Porto 
Alegre, 1992. 
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Nesse sentido, Maria Berenice Dias concorda com Fachin e ainda o 

complementa afirmando que ”a filiação socioafetiva corresponde à verdade aparente 

e decorre do direito à filiação”3

Ou seja, primeiramente será necessário analisar a situação concreta, 

observando se de fato foi criado um vínculo de parentalidade, no qual as partes se 

consideram pais e filhos. Tal vínculo será comprovado pelas relações cotidianas e 

as vivências envolvidas pelo afeto. Por fim, existindo de fato esse vínculo, ainda que 

desligado da verdade biológica, o mesmo deverá ser prestigiado, para que assim 

seja possível preservar o elo de afetividade.  

. 

Existindo o vínculo e com as partes constituindo uma família, não há o que 

distinguir o filho adotado do filho legítimo em todos os seus direitos e qualificações. 

A Constituição Federal de 1988 destaca em seu texto legal a igualdade da filiação, 

independente da relação existente entre os pais e a origem da parentalidade, 

conforme disposto em seu Art. 227, §6º: “Os filhos havidos ou não da relação do 

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

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

A inexistência de qualquer tipo de distinção entre os filhos biológicos e 

adotados é importante, pois permite contemplar não somente as questões jurídicas, 

legais e sucessórias, como também garante um reforço no componente psicológico 

da adoção. 

O dispositivo mencionado destaca a importância da estruturação, preservação 

e proteção da família, seja na forma do vínculo consanguíneo, seja na construção 

legal, ou ainda do afeto.  

Outro fator importante foi a constitucionalização do Código Civil – 

necessidade de interpretar o Código Civil à luz da Constituição, seguindo e tutelando 

                                                 
3 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. Revista dos Tribunais, São Paulo, pg. 334, 
2007. 
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os seus princípios (“a Constituição do Direito Privado”4) – que destacou o princípio 

da afetividade, revelando sua característica fundamental5

Paulo Lôbo em sua obra destaca os respaldos constitucionais para o princípio 

da afetividade, visto que o trata como decorrente da própria dignidade da pessoa 

humana e do direito à família: 

. 

Projetou-se, no campo jurídico constitucional, a afirmação da 

natureza da família como um grupo social fundado essencialmente 

nos laços de afetividade. Encontra-se na Constituição Federal 

brasileira três fundamentos essenciais do princípio da afetividade, 

constitutivos dessa aguda evolução social da família, máxime 

durante as últimas décadas do Século XX: a) todos os filhos são 

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

adoção. Como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da 

igualdade de direitos (art. 227, §5º e 6º); c) a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, 

tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 

226, §4º)6

 

. 

Conforme observado, um ponto necessário para a constatação da 

socioafetividade é a posse de estado de filho, o qual seja o vínculo de afeto 

existente entre as partes, que as fazem se considerar família. Seria, portanto, a 

paternidade socioafetiva uma “modalidade de adoção”, sendo a comprovação de 

estado da posse do menor elemento caracterizador da mesma. Nas palavras de 

Jaqueline Filgueras Nogueira: 

O que cria vínculo entre uma criança e seus pais não são fatores 

fisiológicos de geração e parto, pois a filiação não é apenas 

                                                 
4 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 1999. 

5 Nas palavras do Professor Cristiano Chaves: “daí se afirma, via de conseqüência, a superação da 
histórica dicotomia entre o direito público e o privado, dando lugar a proclamação de princípios 
constitucionais, priorizando a dignidade da pessoa humana e as demais garantias individuais” – 
FARIAS, Cristiano Chaves de Achega. Para (além da) Reforma do Código Civil in Jus Navigandi. 

6 LÔBO, Paulo. Direito Civil – Famílias. Ed. Saraiva, 3ª Edição, Sâo Paulo, 2010. 
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nascimento, nem apenas descendência genética, ela é algo muito 

maior e mais profundo, que é plantado e fortificado no quotidiano. 

Pais são para os filhos, aqueles que lhe alimentam, amparam, 

abraçam e protegem; assim, a paternidade sociológica que se baseia 

na “posse de estado de filho”, é um construído diário, cimentado no 

afeto, e é através dessa noção que se verifica, os verdadeiros laços 

que unem os pais a seus filhos7

 

.  

Esse instituto é baseado no princípio da aparência, ou seja, ainda que não 

seja verdade – as partes não são de fato, geneticamente, pais e filhos -, a situação é 

vista como se verdadeira fosse – as partes de fato se veem e se tratam como família 

-. Maria Berenice ainda afirma: “a teoria da aparência faz com que todos acreditem 

existir situação não verdadeira, fato que não pode ser desprezado pelo direito”8

Insta salientar que não basta essa relação de aparência, mas sim o conjunto 

de fatores que comprovem um vínculo efetivo. É essencial que os pais tratem o 

menor adotado como filho, garantindo a manutenção, educação, carinho, assistência 

e que essa relação seja notável perante a sociedade. 

. 

Para a afirmação da posse de estado de filho, é necessária a comprovação 

de três fatores: nome, tratamento e fama. Significa afirmar que além de dar o nome 

ao filho e tratá-lo como tal em sua convivência, deve-se fazer conhecido a todos. 

Seria, portanto, um comportamento notório, contínuo e confesso da relação entre as 

partes. 

Porém, tal comprovação não precisa ser restrita ao preenchimento dos três 

requisitos. Sendo o direito de família uma vertente tão importante e sensível - visto 

que interfere diretamente na vida das pessoas -, e nesse caso, podendo envolver 

menores, deve ser observado com ponderação. Nas palavras da Ministra Nancy 

Andrighi: 
                                                 
7 NOGUEIRA, Jaqueline Filgueras. A filiação que se constrói: O reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. Memória Editora, pg.: 114. São Paulo, 2001.  
 

8 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. Editora Revista  dos Tribunais, pg. 
333. São Paulo, 2007. 
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A falta de um desses elementos, por si só, não sustenta a conclusão 

de que não exista a posse do estado do filho, pois a fragilidade ou 

ausência de comprovação de um pode ser complementada pela 

robustez dos outros.9

 

 

No caso da socioafetividade, essa posse do estado do filho decorre de um ato 

de vontade, justificado pela afetividade entre as partes, podendo questionar tanto a 

situação jurídica, como a verdade biológica no estabelecimento da filiação. 

Ainda, conforme já salientado previamente pela posição da Ministra Nancy 

Andrighi, a filiação socioafetiva é uma construção jurisprudencial. Entretanto, é 

possível observar no Art. 1.605 do Código Civil de 2002, em seu inciso II a 

possibilidade da consagração, de forma sutil, da posse do estado de filho como 

prova da filiação do caso de falta ou defeito do termo de nascimento: 

Art. 1.605. Na falta, ou defeito do termo de nascimento, poderá 

provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito: 

II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos 
já certos. 

(grifo da autora) 

 

Diante de todo o exposto, verifica-se que o modelo puramente genético para 

identificar a paternidade não é suficiente, visto a existência de outros elementos 

importantes, capazes de estruturar a paternidade. 

Destaca-se, novamente, que em determinadas situações, com a devida 

comprovação, a socioafetividade poderá ser prestigiada sobre a biológica e legal.  

Inclusive, no próprio site do Superior Tribunal de Justiça é possível observar 

publicação de decisão de caso em que o pai biológico impetrou ação requerendo 
                                                 
9 ANDRIGHI, Nancy em Publicação sobre Decisão acerca da possibilidade de ação de investigação 
de paternidade e maternidade socioafetiva, disponível em: 
www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103190, acessado em 
27/09.2013 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103190�
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alteração de registro civil da menor e declaração de paternidade. No caso, o pai 

biológico era amante da mãe da menor, e mesmo sabendo do nascimento da 

mesma, só procurou manter contato após alguns anos. Nesse período ela foi criada 

pelo marido da mãe como se filha fosse. Conforme publicação10

(...) a relatora constatou que o pai afetivo sempre manteve o 

comportamento de pai na vida social e familiar, desde a gestação 

até os dias atuais; agiu como pai atencioso, cuidadoso e com 
profundo vínculo afetivo com a menor, que hoje já é adolescente. 

Ele ainda manteve o desejo de garantir o vínculo paterno-filial, 
mesmo após saber que não era pai biológico, sem ter havido 

enfraquecimento na relação com a menina. (grifo da autora) 

: 

 

Ao fim, comprovado a posse de estado do menor pelo marido da genitora, foi 

decidido por unanimidade pela Terceira Turma do STJ que a o registro civil da 

menor deveria ser mantido com o nome do mesmo – o pai socioafetivo -, 

consagrando a paternidade socioafetiva. 

Da mesma forma foi decidido o caso abaixo, em que a mãe abriu mão de sua 

filha, sendo a mesma adotada por um casal. Posteriormente, a genitora se 

arrependeu, requerendo a reintegração da maternidade, porém a filha já havia criado 

vínculo familiar com os adotantes. Em sua decisão final, foi decidido pela 

manutenção da relação socioafetiva.  

APELAÇÃO. ADOÇÃO. Estando a criança no convívio do casal 

adotante há mais de 4 anos, já tendo com eles desenvolvido 
vínculos afetivos e sociais, é inconcebível retirá-la da guarda 
daqueles que reconhece como pais, mormente, quando a mãe 

biológica demonstrou interesse em dá-la em adoção, depois 

arrependendo. Evidenciando que o vínculo afetivo da menor, a esta 

altura da vida encontra-se bem definido na pessoa dos apelados, 

deve-se prestigiar, como reiteradamente temos decidido neste 
                                                 
10 ANDRIGHI, Nancy em Publicação sobre Decisão acerca da possibilidade de alteração da certidão 
da menor registrada pelo pai afetivo, disponível em: 
www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103144&tmp.area_anterior
=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva, acessado em 27/09.2013 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103144&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva�
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103144&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva�
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colegiado, a PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, sobre a paternidade 
biológica, sempre que, no conflito entre ambas, assim apontar o 
superior interesse da criança. Negaram Provimento.  

(TJRS. Apelação Cível nº 000190039. Sétima Câmera Cível. Relator 

Des. Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado em 02/05/2001) - (grifo da 

autora) 

 

Por fim, ainda vale destacar que esse instituto cresceu tanto no Direito 

Brasileiro que, assim como existe a investigação de paternidade de pai biológico, 

também existe a possibilidade da investigação de paternidade socioafetivo, devendo 

ser interpretado por comparação às regras da filiação biológica11

Seria o caso, por exemplo, de fotos que demonstrem a rotina da vida em 

família, a presença em eventos da criança, comprovações do custeio de educação, 

saúde e lazer do menor, provas testemunhais de amigos, vizinhos, parentes, entre 

outros. 

. Nessa situação 

deverão ser agregadas evidências da existência do vínculo afetivo entre as partes.  

Sobre o tema, o Desembargador aposentado, José Carlos Teixeira Giorgis 

afirma12

Sabe-se que a paternidade biológica e jurídica é alcançada através 

da ação de investigação, em que, além de outra prova, a pretensão é 

pavimentada por exame genético entre os interessados, suficientes 

para alicerçar a declaração de filiação; enquanto isso, o 

reconhecimento da paternidade socioafetiva ainda não logrou obter 

uma demanda específica para atentá-la, embora precedente TJRS, 

APC 70008795775. 

: 

                                                 
11 ANDRIGHI, Nancy em Publicação sobre Decisão acerca da admissão da possibilidade de ação de 
paternidade socioafetiva, disponível em: 
www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=448&tmp.texto=103196&tmp.area_anterior
=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva, acessado em 27/09.2013 

12 IBDFAM, GIORGIS, José Carlos Teixeira. A investigação da paternidade socioafetiva, 2007, 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=304 . Acesso em 29/102013. 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=448&tmp.texto=103196&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva�
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicação/engine.wsp?tmp.area=448&tmp.texto=103196&tmp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=paternidade%20socioafetiva�
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=304�
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[...] é absolutamente razoável e sustentável o ajuizamento de 
ação declaratória de paternidade socioafetiva, com amplitude 
contraditória, que mesmo desprovida de prova técnica, seja apta 
em obter veredicto que afirme a filiação com todas suas 
consequências, direito a alimentos, sucessão e outras garantias. 

(grifo da autora) 

 

Essa questão ainda enfrenta certos obstáculos, visto que não é prevista na 

legislação a possibilidade de ingressar com ação de investigação de paternidade 

socioafetiva. No entanto, como visto, a própria CRFB/88 garante os filhos o direito à 

paternidade, bem como que sejam garantidos os mesmos direitos aos filhos adotivos 

os que são garantidos aos filhos biológicos. Tal possibilidade permite que os filhos 

adotados tenham o direito de comprovar a filiação com seu pai adotivo.  

Ou seja, assim como os filhos sanguíneos tem o direito de pleitear a 

paternidade biológica, por exemplo, comprovando pelo exame de DNA, os filhos 

adotivos tem o direito de pleitear a paternidade socioafetiva pela comprovação da 

existência do vínculo. 

 

1.1. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR 
 

O princípio do melhor interesse do menor está diretamente ligado ao princípio 

da dignidade humana no âmbito familiar e pode ser encontrado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com base constitucional no art. 227. 

Em sua literalidade o Art. 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma:  

A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. (grifo da autora) 
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Esse princípio visa proteger ao máximo aqueles que se encontram em 

situação de fragilidade - no caso as crianças e adolescentes -, uma vez que se 

encontram em período crucial de desenvolvimento, amadurecimento e formação de 

personalidade e caráter. 

Logo, o que se visa assegurar-lhe é o pleno desenvolvimento e sua formação 

cidadã, impedindo que sofra os abusos de poder pelas partes mais fortes da relação 

jurídica que envolve a criança, já que o menor a partir do entendimento de tal 

princípio ganha status de parte hipossuficiente, que por esse motivo, deve ter sua 

proteção jurídica maximizada13

É dever da Justiça cuidar e monitorar todas as etapas do desenvolvimento da 

criança, no objetivo de protegê-la, como disposto em lei. O princípio do melhor 

interesse do menor visa proporcionar um meio a isso. 

. 

O princípio deve ser sempre utilizado quando postos em causa os interesses 

do menor. Além disso, é necessário observar de forma ampla, para melhor atender 

as necessidades do caso do mesmo. 

Guilherme Calmon Nogueira de Gama, concorda com esse posicionamento e 

afirma o seguinte: 

O princípio do melhor interesse da criança exige ser plenamente 

implantado e observado na ordem jurídica nacional não apenas 
como princípio geral, mas como critério de interpretação e de 
aplicação da norma jurídica nas questões relacionadas à criança 
e ao adolescente, devendo ser apreendido em todos os vínculos 

relacionados aos menores inclusive no seu cotidiano, envolvendo as 

questões paterno-materno-filiais.14

(grifo da autora) 

  

 

                                                 
13 Artigo publicado em 27/10/2010. Princípio do melhor interesse do menor. Disponível em 
www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/29390/principio-do-melhor-interesse-do-menor, acessado 
em 28/092013. 

14 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira de. A nova filiação: O biodireito e as relações parentais. 
Renovar, pg.: 459-461. Rio de Janeiro, 2003.  

http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/29390/principio-do-melhor-interesse-do-menor�
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No Estatuto da Criança e do Adolescente é possível observar a presença 

desse princípio em seu Art. 43, o qual menciona: ”a adoção será deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos” 

(grifo da autora). 

No mesmo sentido é possível observar o Art. 100, parágrafo único, inciso IV 

do dispositivo mencionado anteriormente: 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das 

medidas: 

IV – interesse superior da criança e do adolescente: a 

intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos 

da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for 

devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos 

interesses presentes no caso concreto. (grifo da autora) 

 

Em caráter ilustrativo da aplicação desse princípio no caso concreto, segue 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

ADOÇÃO. RECURSO ESPECIAL. MENOR QUE MORA DESDE O 

CASAMENTO DE SUA GENITORA COM SEU PADRASTO, EM 

DEZEMBRO DE 2000, COM ESTE. PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA. MOLDURA FÁTICA APURADA PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRANDO QUE O MENOR FOI 

ABANDONADO POR SEU PAI BIOLÓGICO, CUJO PARADEIRO É 

DESCONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR 
ITNERESSE DA CRIANÇA. 

1.As instâncias ordinárias apuraram que a genitora casou-se com o 

adotante e anuiu com a adoção, sendo ‘patente a situação de 

abandono do adotando, em relação ao seu genitor’, que foi citado por 

edital e cujo paradeiro é desconhecido.  
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2.No caso, diante dessa moldura fática, afigura-se desnecessárias a 

prévia ação objetivando destituição do poder familiar paterno, pois a 
adoção do menor, que desde a tenra idade tem salutar relação 
paternal de afeto com o adotante – situação que perdura há mais 
de dez anos – privilegiará o seu interesse. Precedentes do STJ. 

3. Recurso especial não provido. (grifo da autora) 

(Recurso Especial 1207185/MG, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, julgado em 11.10.11, DJe 22.11.11) 

 

1.2. FILIAÇÃO BIOLÓGICA X FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA – ALGUMAS 
DECISÕES JUDICIAIS 

 

Por fim, pelo que foi apresentado até o momento, nem sempre a paternidade 

biológica irá prevalecer sobre a socioafetiva. O simples fundamento da relação 

consanguínea não é suficiente para uma decisão tão importante como o futuro do 

menor. Nesse sentido, é possível dizer que a filiação socioafetiva poderá prevalecer 

se estiver demonstrada a posse de estado de filho afetivo, tendo em vista a 

impossibilidade de desconstituição do vínculo proveniente da convivência. 

Destaca-se que o reconhecimento do instituto da paternidade socioafetiva não 

implica o desprezo do liame genético, mas sim que essa relação de afeto existe, e 

deve ser observada, demonstrando a necessidade da inserção da filiação 

socioafetiva nas decisões atuais.  

Com isso, é possível afirmar que os casos que envolvem menores, nessa 

situação de conflito, deverão ser decididos de acordo com o melhor interesse da 

criança no caso concreto, portanto, considera-se o interesse da criança como o 

meio adequado para a solução de possíveis conflitos referentes à paternidade 

biológica e a socioafetiva. 

Nesse sentido, destaca-se o caso abaixo, referente à Publicação do STJ, do 

dia 29/02/2013, em que o pai registrou as filhas de sua esposa, achando que era o 

genitor das mesmas. Com o tempo, descobriu que na verdade não era o pai 
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biológico, porém se considerava como tal.  Somente após mais de 30 (trinta) anos 

requereu a anulação do registro de paternidade, mas apenas para facilitar questões 

acerca de disputa de bens, sem deixar de se considerar pai das filhas. Ao final, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por negar pedido de anulação 

de registro de paternidade, privilegiando a já existente relação familiar15

Segundo a Corte, para existir uma ação negatória de paternidade é 

necessário A comprovação da inexistência dos dois vínculos, o genético e o 

socioafetivo. Na sua decisão, apesar do resultado negativo do exame de DNA, a 

paternidade foi ratificada pelos vínculos sociais e afetivos, claros pela própria 

narrativa do autor da ação. 

. 

Ainda, o Desembargador Luis Felipe Salomão, afirmou em seu voto, de 

acordo com os princípios do Código Civil de 2002 e a CRFB/88, que para a 

obtenção do êxito de uma ação negatória de paternidade é necessário a 

demonstração simultânea da inexistência do vínculo de origem biológica, bem como 

o da inexistência da constituição do vínculo de filiação. 

Continuou afirmando que o reconhecimento da denegatória de paternidade, 

que está prevista no Art. 1.601 do Código Civil, depende de fatores além da 

consanguinidade. 

Para melhor ilustração, seguem as duas ementas abaixo sobre o tema 

abordado: 

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR 

INTERESSE DO MENOR. PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.618 a 1.629 DO CC. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 

I. A boa doutrina, perfilhada pelo eminente professor Luiz Edson 

Fachin, leciona que a verdadeira paternidade pode também não se 
explicar apenas na autoria genética da descendência. Pai 

também é aquele que se revela no comportamento cotidiano, de 

forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços de paternidade 
                                                 
15 Disponível no site: 
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104858, acessado 
em 05/11/2013. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02�
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02�
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104858�
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numa relação psicoafetiva, aquele, enfim, que além de poder lhe 

emprestar seu nome de família, o trata verdadeiramente como seu 

filho perante o ambiente social, o que se mostra patente nos 

presentes autos. 

II. Recurso conhecido e provido à unanimidade.  

 (TJ-PA - AC: 200830025654 PA 2008300-25654, Relator: CLAUDIO 

AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de Julgamento: 

15/12/2008, Data de Publicação: 18/12/2008) – (grifo da autora) 

    .......... 

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO 

CONVERTIDA EM GUARDA. FAMÍLIA SUBSTITUTA. OPOSIÇÃO 

DA GENITORA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO 
TEMPO. PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA QUE SE SOBREPÕE À 
BIOLÓGICA. PROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 
DA MENOR.  

1. DEVE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE GUARDA 

QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SINALIZA QUE A MELHOR 

SOLUÇÃO CONSISTE EM MANTER A MENOR SOB A GUARDA 

DE SUA FAMÍLIA SUBSTITUTA, COM QUEM CONVIVE HÁ 

APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) ANOS, A QUAL REÚNE PLENAS 

CONDIÇÕES DE ASSUMI-LA, COMO DE FATO TEM FEITO 

DURANTE TODO ESSE TEMPO. ADEMAIS, O INSTITUTO DA 

GUARDA APRESENTA CARÁTER REVOGÁVEL, PODENDO SER 

REVISTO A QUALQUER MOMENTO, SEMPRE NO INTERESSE 

DO MENOR, MEDIANTE ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO E 

APÓS OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSOANTE 

PRECONIZA O ART. 35 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DE 

ADOLESCENTE.  

2. A CONSANGÜINIDADE NÃO PODE SER FATOR 
PREPONDERANTE PARA SE DEFINIR A GUARDA DO MENOR, 
EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA, QUE, EM 
MUITOS CASOS, SE MOSTRA MAIS BENÉFICA AOS 
INTERESSES DO INFANTE.  

3. RECURSO DESPROVIDO 
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(TJ-DF - APE: 20020130016165 DF , Relator: MARIO-ZAM 

BELMIRO, Data de Julgamento: 02/05/2007, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: DJU 26/06/2007 Pág. : 107) – (grifo da autora) 

 

2. ADOÇÃO 

O estado de filiação – relação conferida às partes de pais e filhos – decorre 

de um fato, sendo o mesmo, normalmente o nascimento, criando os vínculos por 

uma relação biológica. No entanto, há a previsão para a criação desse estado de 

filiação através de um ato jurídico, sendo os vínculos resultantes do mesmo. 

Nesse sentido, Maria Berenice Dias discorre: ”o estado de filiação decorre de 

um fato (nascimento) ou de um ato jurídico: a adoção – ato jurídico em sentido 

estrito, cuja eficácia está condicionada à chancela judicial”16

A adoção é um ato pelo qual se atribui ao adotado a condição de filho, lhe 

conferindo o estado de filho a alguém. Através desse ato as partes criam o vínculo 

de paternidade-maternidade-filiação entre pessoas estranhas, frutos exclusivamente 

da vontade. 

. 

Caio Mário da Silva Pereira afirma que a adoção é “o ato jurídico pelo qual 

uma pessoa recebe outra como filho, independente de existir entre elas qualquer 

relação de parentesco consanguíneo ou afim”17. Para Maria Berenice Dias: “trata-se 

de modalidade de filiação construída no amor, gerando vínculo de parentesco por 

opção”18. Ainda, nas palavras de Orlando Gomes19

A adoção vem a ser o ato jurídico pelo qual se estabelece, 

independentemente de procriação, o vínculo da filiação. Trata-se de 

: 

                                                 
16 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Revista dos tribunais. 8ª edição, pag. 483. 
São Paulo, 2011. 

17 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 14ª edição. Ed. Forense. Pág. 392. 
Rio de Janeiro, 2004. 

18 Idem item 10. 

19 GOMES, Orlando. Direito de família. 14. ed. Forense. Rio de Janeiro, 2001 
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ficção legal, que permite a constituição, entre duas pessoas, do laço 
de parentesco do primeiro grau na linha reta. (grifo da autora) 

 

Como é possível observar, todos concordam que a adoção cria vínculo 

jurídico de filiação. 

Mais do que isso, a adoção é um ato que envolve o amor, respeito e acima de 

tudo o afeto, visto que é uma ação voluntária, equiparando-se com a filiação 

biológica. Ademais, é um mecanismo de proteção aos direitos das crianças e dos 

adolescentes, e não apenas um mecanismo de satisfação dos interesses dos 

adultos20

Destaca-se que nos dias atuais houve uma inversão na visão da adoção. 

Atualmente a adoção significa mais a busca de uma família para a criança, do que a 

busca de uma criança para a família. Isso decorre do próprio princípio do melhor 

interesse do menor. Bordallo defende essa opinião e afirma: 

. 

Com o passar dos tempos, seu sentido se alterou, passando, nos 

dias de hoje, a significar o dar uma família a quem não a possui. 
Podemos efetivamente afirmar que a adoção evoluiu de um caráter 

potestativo para um caráter assistencialista21

 

. (grifo da autora) 

Ou seja, mais importante do que satisfazer o desejo dos adotantes em ter um 

filho, é dar uma família ao menor necessitado, para que assim possa se desenvolver 

em um ambiente familiar, envolvido pelo amor e afeto, e se tornar um cidadão. Além 

disso, tal procedimento não é feito de qualquer forma, deve ser feita uma análise de 

compatibilidade entre os adotantes e o menor, verificando a compatibilidade entre 

eles. 

                                                 
20 BECKER, Maria Josefina. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Coord. Munir Cury 
e outros, 1992. pg. 148 

21 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 
(Coord.). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 5 ed., 
Lumen Juris, p. 250. Rio de Janeiro, 2011. 
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É possível observar essa característica pela própria forma em que a adoção é 

feita. No Art. 50 do ECA afirma-se que “a autoridade judiciária manterá, em cada 

comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de 

serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção”, o que demonstra a 

necessidade de analisar qual desses candidatos a adotantes seriam os mais 

adequados para o filho adotado e que os candidatos à adoção deverão preencher 

todos os requisitos presentes no dispositivo anterior, bem como no Art. 29 do ECA 

(Art. 50, §2º ECA).  

Por fim, para o efetivo deferimento da adoção, ainda deverá restar clara reais 

vantagens para o adotante (em cumprimento ao princípio do melhor interesse do 

menor) e fundar-se em motivos legítimos, conforme Art. 43, ECA. 

A adoção será excepcional, irrevogável e definitiva (Art. 39, §1º, ECA), 

devendo o filho adotado ter os mesmos direitos e qualificações, proibindo quaisquer 

designações discriminatórias relativas à discriminação (Art. 227, §6º da CRFB). Essa 

garantia deve ser promovida, pois o filho adotado corta qualquer relação anterior 

biológica, criando os efetivos laços de parentesco com a família adotante. Como já 

afirmado, o filho adotado se torna filho sem qualquer distinção.   

O Art. 41 do ECA reforça a igualdade entre o filho consanguíneo e o adotado 

e a geração de um vínculo civil: “A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 

vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”. 

Essas características são muito importantes, porque acarretam a segurança 

jurídica para as partes. Isso porque, uma vez adotado o menor abre as portas para a 

constituição de uma nova família, se desvinculando de sua família biológica. A 

família é a base para o desenvolvimento da criança e construção de seu caráter, e a 

mesma deve se sentir parte da mesma, sem o receio de ser “largada” ou “trocada” a 

qualquer momento. 

Destaca-se que acerca da irrevogabilidade da adoção, Josiane Veronese e 

Mayra Silveira discorrem: “rompidos os laços com a família sanguínea, se revogada 
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a família substituta, ficariam a criança e o adolescente destituídos de laços 

familiares”22

  Por fim, destaca-se que a única ressalva quanto ao rompimento definitivo do 

adotado com a sua família biológica diz respeito aos impedimentos matrimoniais, 

conforme disposto no Art. 1.521 do Código Civil. Isso porque, mesmo que tenha sido 

adotado, criando um novo vínculo com sua família adotante, o adotado continua 

tendo laços sanguíneos com seus parentes sejam na linha ascendente ou descente. 

. 

Mesmo que todos os vínculos com a família biológica tenham sido cortados, 

eles continuam tendo uma relação sanguínea. Logo, não poderão casar os 

descendentes em linha vertical ou horizontal por questões médicas, visto que a 

procriação com pais, irmãos, tios e primos, poderão gerar filhos com doenças 

congênitas, além, é claro das questões morais e religiosas23

Ainda, vale uma breve observação, que apesar da concretização da adoção e 

da mesma ser irrevogável, é direito do adotado o conhecimento da sua identidade 

genética, ou seja, em regra, ele pode ainda querer identificar seus pais biológicos, 

mas sem a desconstituição do vínculo jurídico criado pela adoção. 

.  

O direito ao conhecimento de sua origem genética é um direito individual e 

decorre do próprio direito da personalidade, é direito da pessoa se conhecer, ter 

noção das suas origens.  

No que diz respeito à identidade biológica, Lôbo, citado por Dias, descreve: 

O direito de conhecer a origem genética, a própria ascendência, é 

um direito fundamental, um direito de personalidade. Trata-se de um 

direito individual, personalíssimo, e não significa necessariamente 

direito à filiação. [...] Uma coisa é vindicar a origem genética, outra a 

                                                 
22VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra. Estatuto da criança e do adolescente 
comentado: doutrina e jurisprudência. Conceito Editorial, p. 106. São Paulo, 2011.  

23 BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 
(Coord.). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 5 ed., 
Lumen Juris, p. 318. Rio de Janeiro, 2011. 
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investigação de paternidade. A paternidade deriva do estado de 

filiação, independentemente da origem biológica.24

 

  

2.1. “ADOÇÃO À BRASILEIRA” 

 

A adoção à brasileira ocorre quando os pais adotam filhos alheios como se 

fossem seus filhos biológicos, para criá-los, darem um lar, sem o devido processo 

legal.  

Tanto a “adoção à brasileira”, como a adoção legal possuem os mesmos fins 

jurídicos para as partes, no entanto, se diferenciam pelo meio do qual os fins foram 

alcançados. Ambas têm como fim o registro de filiação e a adoção do filho, 

configurando a adoção dos menores, porém a primeira é feita de forma irregular e 

ilícita, conquanto a segunda é feita por um procedimento legal e solene.  

A “adoção à brasileira” pode ser feito por uma das partes, por exemplo, um 

pai/mãe biológico que se relacionando com um terceiro sem qualquer vínculo com a 

criança, mas que no momento do registro o faz como seu filho; ou quando ambas as 

partes não possuem o vínculo com a criança, mas a registram como sua, por 

exemplo, aceitando o bebê de um conhecido sem o devido processo legal. 

Existem diversos motivos para a utilização desse meio, como pessoas que 

não desejam se submeter ao trâmite legal de adoção - como gastos com a 

constituição de um advogado ou idas às audiências no Fórum -, pessoas que não 

desejam tornar a adoção pública, ou ainda pessoas com receio de que lhe sejam 

retirados o menor, do ambiente familiar já constituído afetivamente, para que a 

mesma seja entregue a outra família já cadastrada no devido processo de adoção. 

Além disso, é relativamente fácil para os que querem “adotar à brasileira”, 

visto que, só é necessário um registro de nascimento falso. Para fazê-lo basta o 

suposto pai/mãe comparecer ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e 

declarar o nascimento, obedecendo ao disposto no Art. 54 da Lei de Registros 
                                                 
24 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. Editora Revista  dos Tribunais, pg. 
326. São Paulo, 2007.  
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Públicos (Lei nº 6.015/1973), o que acaba por contribuir com a adoção irregular. O 

casal que deseja registrar a criança filha natural de terceiros pode lançar mão de 

atividades ilícitas como a obtenção de uma declaração falsa da maternidade ou 

mesmo utilizando do comparecimento da mãe ao cartório com duas testemunhas 

declarando que o parto foi domiciliar25

Sobre a “adoção à brasileira”, foi publicada no site do Superior Tribunal de 

Justiça uma notícia acerca de uma decisão que permitiu a adoção de um menor pelo 

padrasto, apenas com o consentimento de sua genitora, com base no melhor 

interesse do menor. O pai biológico, no caso, encontrava-se ausente.  

. 

Nessa decisão foi realizada a destituição do poder familiar do genitor por 

abandono do menor consequente a indefinição de domicílio do pai biológico. Ao 

mesmo tempo ficou decidida a adoção pelo padrasto. 

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, com auxílio do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, decidiu pela adoção pelo padrasto, considerando o interesse do 

menor, a duração do vínculo afetivo de mais de dez anos e a impossibilidade da 

localização do pai biológico. 

Ainda, foi citado Paulo Lôbo, que entende que o direito a filiação está calcado 

nos seguintes elementos: 

a. Pessoas que se comportam como pai e mãe e outra pessoa que se comporta 

como filho; 

b. Convivência familiar; 

c. Estabilidade do relacionamento; 

d. Afetividade. 

  O autor ainda afirma que a jurisprudência tem cada vez mais priorizado a 

socioafetividade, que configura a posse do estado de filho, inclusive na “adoção à 
                                                 
25 PEREIRA, Tânea da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: Uma Proposta Disciplinar. 
Renovar, pg. 271. Rio de Janeiro, 1996. 
 
26 LÔBO, Paulo. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/, 
acessado em 06/11/2013. 
 

http://www.ibdfam.org.br/�
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brasileira”, mesmo que configurada como crime no Artigo 242, do Código Penal 

Brasileiro, em detrimento da paternidade biológica 26. Na sequência outras decisões 

acerca do tema: 

CIVIL – FAMÍLIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – 

AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO – PATERNIDADE SÓCIO-

AFETIVA CONSOLIDADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA. 

1. PARA CONSOLIDAÇÃO DA PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA É 
NECESSÁRIO QUE SEJA ESTABELECIDO VÍNCULO DE 
AFETIVIDADE ENTRE O PAI REGISTRAL E A MENOR, ALÉM DE 
SEREM BEM ATENDIDOS OS INTERESSES PRIMORDIAIS DA 
CRIANÇA COMO PROTEÇÃO, EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, 
SAÚDE, AFETO, ETC. 

2. SE PELAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PAIRAM 

DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE DÃO 

ENSEJO À PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA, TENDO O PAI 

REGISTRAL EFETUADO, POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, 

O REGISTRO DE NASCIMENTO DA MENOR COMO SE SUA 

FILHA FOSSE, ALÉM DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E DOS 

LAUDOS PSICOSSOCIAIS DAREM CONTA DE QUE A MENOR SE 

ENCONTRA INSERIDA NO SEIO FAMILIAR PATERNO, DEVE SER 

MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO 

DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. 

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF – APL: 127207020048070007 DF 0012720-

70.2004.807.0007, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de 

Julgamento: 07/10/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

16/10/2009, DJ-e Pág. 143) 

    .......... 

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO MOVIDA POR IRMÃOS DO 

FALECIDO PAI. No conflito entre a verdade biológica e a verdade 

socioafetiva, deve esta prevalecer, sempre que resultar da 
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espontânea materialização da posse de estado de filho. O falecido 

pai do demandado registrou-o, de modo livre, como filho, dando-lhe, 

enquanto viveu, tal tratamento, soando ate mesmo imoral a 

pretensão dos irmãos dele (tios do réu) de, após seu falecimento, e 

flagrantemente visando apenas mesquinhos interesses patrimoniais, 

pretender desconstituir tal vínculo. Desacolheram os embargos.  

(Embargos Infringentes nº 70004514964, Quarto Grupo de Câmaras 

Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

julgado em 11/10/2002).  

 

 

2.2. TIPIFICAÇÃO PENAL E ANULAÇÃO DA “ADOÇÃO À BRASILEIRA” 

  

Como relatado no tópico anterior, a adoção à Brasileira pode ser considerada 

como crime no Código Penal Brasileiro, e dessa forma quem adotar esse 

procedimento, estará assumindo os riscos do mesmo. Isso porque, primeiramente, 

os pais biológicos poderão a qualquer momento, se não tiver consentido legalmente 

a adoção ou não tiver sido destituído do poder familiar, reaver a criança.   

Desta forma, corre caso no STJ em que a mãe se arrependeu dias após o 

abrigamento da criança e tentou recuperá-la. Dentre as partes e as decisões do 

processo, até o momento, foi conferida à mãe uma liminar pela Ministra Relatora, 

Nancy Andrighi, para garantir a permanência da filha com a mãe28.  

No âmbito penal, ainda estarão cometendo uma ação tipificada no Art. 242 do 

Código Penal: “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”, tendo a possibilidade de pena de reclusão de dois a seis anos. 

 Outra consequência é a anulação do registro de adoção, uma vez que o 

mesmo foi feito de maneira irregular como “adoção à brasileira”. Além disso, esse 

registro foi feito com base em outra tipificação penal, a qual seja a falsidade 

ideológica (Art 299 do Código Penal – “Omitir, em documento público ou particular, 
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declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” – grifo da autora). 

Como visto, são várias as consequências possíveis com a concretização 

desse registro feito de forma irregular, com risco inclusive de reclusão. E esse 

cuidado é realmente necessário, visto que mexe com a vida do menor, com sua 

segurança e desenvolvimento. 

No entanto, sendo o direito de família um assunto tão delicado deve ser 

observado com rigor, analisando caso a caso. Por um lado, é necessária a proteção 

para que, por exemplo, não raptem menores para adoção ilegal, ou ainda para o 

tráfico de menores; mas por outro lado deve-se ter a cautela para não punir quem 

praticou o ato com as melhores intenções para o menor. 

Para esses casos que foram feitos com a intenção de cuidar do menor, o 

Código Penal previu a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena, um tipo de 

perdão judicial. Seria o caso do crime praticado por motivo de reconhecida nobreza 

(Art. 242 do Código Penal, parágrafo único), podendo ser interpretada como a 

intenção de cuidar e dar o melhor para a criança. Por exemplo: 

APELAÇÃO CRIMINAL - REGISTRO DE FILHO ALHEIO - CRIME 

PRATICADO POR MOTIVO DE RECONHECIDA NOBREZA - 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PRIVILEGIADA - 

PRESCRIÇÃO DA PENA 'IN ABSTRATO'.  

Não merece punição o ato imputado a quem registra, como próprio, 

filho de sua noiva, com o consentimento desta, imbuído de 

reconhecida nobreza, almejando a segurança e bem estar do menor, 

a quem se viu apegado sentimentalmente. O prazo prescricional da 

pena cominada ao delito em questão ocorre em quatro anos, 

começando a ser contado da data em que o fato chegou ao 

conhecimento das autoridades. 

(TJMG, Apelação n.° 0061151-49.2001.8.13.0145, Des. Antônio 

Carlos Cruvinel, DJ 09/01/2008) 

    .......... 



32 

 

PENAL - REGISTRO INDEVIDO DE FILHO DE OUTREM - ART. 

242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - HIPÓTESE DE CONCESSÃO 

DO PERDÃO JUDICIAL - NOBREZA DA MOTIVAÇÃO - 

RECONHECIMENTO.  

Apesar de ter sido comprovada a autoria e a materialidade do delito 

capitulado no art. 242 do CP, há que se reconhecer, em favor dos 

réus, o perdão judicial, após regular decreto condenatório, se estes 

agiram imbuídos de reconhecida nobreza, assim entendida a 

situação de apego sentimental ao recém-nascido, que junto deles 

vivia desde o nascimento, por ser filho legítimo da mulher e levando-

se em conta, ainda, o fato de que o verdadeiro pai não efetuou o 

registro naquela ocasião, por se encontrar foragido da Polícia, em 

outro Estado. 

(TJMG - Apelação n.º 1.0000.00.173599-2/000 - Des. Reynaldo 

Ximenes - DJ 28/04/2000) 

 

Como foi o envolvimento afetivo que gerou a posse de estado de filho, o 

rompimento da convivência não apaga o vínculo de filiação e não pode ser 

desconstituído. Tal possibilidade visa proteger o menor, que já criou um vínculo com 

a família adotiva, bem como a própria família que o criou como filho.  

 

Maria Berenice Dias afirma acerca do assunto: 

  
Se, depois do registro, por exemplo, separam-se os pais, nem por 

isso desaparece o vínculo de parentalidade. Persistindo a certeza de 

quem é o pai, ou seja, mantida a posse de estado de filiação, não há 

como desconstituir o registro.26

 

 

 

Atualmente, esse assunto tem sido resolvido jurisprudencialmente pela 

aplicação da paternidade socioafetiva. Ou seja, deverá restar configurado o vínculo 

                                                 
26 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5ª ed, Revista dos Tribunais, pg 444. São 
Paulo, 2009. 
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entre as partes, a posse do estado do menor. Ainda, acerca desse assunto consta 

Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (nº 0501). 

 
O registro espontâneo e consciente da paternidade – mesmo 

havendo sérias dúvidas sobre a ascendência genética – gera a 

paternidade socioafetiva, que não pode ser desconstituída 

posteriormente, em atenção à primazia do interesse do menor. A 

Min. Relatora consignou que, no caso, apesar de lamentável a falta 

de convivência entre o pai e a criança, tal situação não é suficiente 

para rediscutir o registro realizado de forma consciente e 

espontânea. Ressaltou, ainda, que o reconhecimento de inexistência 

de vínculo genético não pode prevalecer sobre o status da criança 

(gerado pelo próprio pai registral há mais de 10 anos), em atenção à 

primazia do interesse do menor. Ademais, a prevalência da filiação 

socioafetiva em detrimento da verdade biológica, no caso, tão 

somente dá vigência à cláusula geral de tutela da personalidade 

humana, que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na 

formação da identidade do ser humano. Precedente citado: REsp 

1.259.460-SP, DJe 29/6/12. REsp 1.244.957-SC, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 7/8/2012. 

 

3. PROBLEMAS ATUAIS RELATIVOS ÀS LACUNAS APRESENTADAS, 
COMO VEM SENDO DECIDIDO 

 

Como visto previamente, a posse do estado do menor é baseado no princípio 

da realidade, do que de fato existe. Logo, existindo a relação de parentesco criada 

pela “adoção à brasileira”, ou seja, as partes efetivamente se considerarem 

pais/filhos, não há que se discutir a existência do vínculo e da posse do estado do 

menor. 

Portanto, se as partes, pais e filhos, houverem reconhecido vínculo que 

configure a posse de estado de filho, restará a paternidade socioafetiva, sendo caso 

de perdão judicial com base no parágrafo único do Art. 242 do Código Penal, ainda 

que o registro tenha sido feito de maneira irregular, como a “adoção à brasileira”.  
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Da mesma forma, se um dos pais decidirem que não quer mais o filho 

“adotado à brasileira” não poderá requerer a denegatória se comprovado a criação 

do vínculo. Isso porque o menor já criou o vínculo familiar com essa pessoa, 

devendo o mesmo ser protegido.  

Já é pacífico o entendimento de que não havendo vício de vontade, não cabe 

anulação do registro. De acordo com o Art. 1.604 do Código Civil, “ninguém pode 

vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-

se erro ou falsidade do registro”. 

Logo, não havendo coação, ou qualquer vício na manifestação de vontade do 

registrante, o registro não deve ser anulado, protegendo assim o menor, parte mais 

sensível e que merece proteção. 

Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões: 

 

Direito civil. Família. Recurso Especial. Ação de anulação de registro 

de nascimento. Ausência de vício de consentimento. Maternidade 

socioafetiva. Situação consolidada. Preponderância da 
preservação da estabilidade familiar. 
- A peculiaridade da lide centra-se no pleito formulado por uma irmã 

em face da outra, por meio do qual se busca anular o assento de 

nascimento. Para isso, fundamenta seu pedido em alegação de 
falsidade ideológica perpetrada pela falecida mãe que, nos 
termos em que foram descritos os fatos no acórdão recorrido 
considerada a sua imutabilidade nesta via recursal, registrou 
filha recém-nascida de outrem como sua. 
- A par de eventual sofisma na interpretação conferida pelo TJ/SP 

acerca do disposto no art. 348 do CC/16, em que tanto a falsidade 

quanto o erro do registro são suficientes para permitir ao investigante 

vindicar estado contrário ao que resulta do assento de nascimento, 

subjaz, do cenário fático descrito no acórdão impugnado, a ausência 
de qualquer vício de consentimento na livre vontade 
manifestada pela mãe que, mesmo ciente de que a menor não 
era a ela ligada por vínculo de sangue, reconheceu-a como filha, 
em decorrência dos laços de afeto que as uniram. Com o foco 
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nessa premissa a da existência da socioafetividade, é que a lide 
deve ser solucionada. 
- Vê-se no acórdão recorrido que houve o reconhecimento 
espontâneo da maternidade, cuja anulação do assento de 
nascimento da criança somente poderia ocorrer com a presença 
de prova robusta de que a mãe teria sido induzida a erro, no 
sentido de desconhecer a origem genética da criança, ou, então, 
valendo-se de conduta reprovável e mediante má-fé, declarar 
como verdadeiro vínculo familiar inexistente. Inexiste meio de 
desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da 
vontade daquela que um dia declarou perante a sociedade, em 
ato solene e de reconhecimento público, ser mãe da criança, 
valendo-se, para tanto, da verdade socialmente construída com 
base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência 
de vínculo familiar. 
- O descompasso do registro de nascimento com a realidade 

biológica, em razão de conduta que desconsidera o aspecto 

genético, somente pode ser vindicado por aquele que teve sua 

filiação falsamente atribuída e os efeitos daí decorrentes apenas 

podem se operar contra aquele que realizou o ato de reconhecimento 

familiar, sondando-se, sobretudo, em sua plenitude, a manifestação 

volitiva, a fim de aferir a existência de vínculo socioafetivo de filiação. 

Nessa hipótese, descabe imposição de sanção estatal, em 

consideração ao princípio do maior interesse da criança, sobre quem 

jamais poderá recair prejuízo derivado de ato praticado por pessoa 

que lhe ofereceu a segurança de ser identificada como filha. 

- Some-se a esse raciocínio que, no processo julgado, a 

peculiaridade do fato jurídico morte impede, de qualquer forma, a 

sanção do Estado sobre a mãe que reconheceu a filha em razão de 

vínculo que não nasceu do sangue, mas do afeto. 

- Nesse contexto, a filiação socioafetiva, que encontra alicerce 
no art. 227, § 6º, da CF/88, envolve não apenas a adoção, como 
também parentescos de outra origem, conforme introduzido 
pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles decorrentes da 
consanguinidade oriunda da ordem natural, de modo a 
contemplar a socioafetividade surgida como elemento de ordem 
cultural. 
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- Assim, ainda que despida de ascendência genética, a filiação 

socioafetiva constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida 

e amparada juridicamente. Isso porque a maternidade que nasce de 

uma decisão espontânea deve ter guarida no Direito de Família, 

assim como os demais vínculos advindos da filiação. 

- Como fundamento maior a consolidar a acolhida da filiação 

socioafetiva no sistema jurídico vigente, erige-se a cláusula geral de 

tutela da personalidade humana, que salvaguarda a filiação como 

elemento fundamental na formação da identidade do ser humano. 

- Permitir a desconstituição de reconhecimento de maternidade 

amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança 

hoje pessoa adulta, tendo em vista os 17 anos de tramitação do 

processo preponderante fator de construção de sua identidade e de 

definição de sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, 

resgatada pelo afeto, não pode ficar à deriva em face das incertezas, 

instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de 

terceiros submersos em conflitos familiares. 

- Dessa forma, tendo em mente as vicissitudes e elementos fáticos 

constantes do processo, na peculiar versão conferida pelo TJ/SP, em 

que se identificou a configuração de verdadeira adoção à 
brasileira, a caracterizar vínculo de filiação construído por meio 
da convivência e do afeto, acompanhado por tratamento 
materno-filial, deve ser assegurada judicialmente a perenidade 
da relação vivida entre mãe e filha. Configurados os elementos 
componentes do suporte fático da filiação socioafetiva, não se 
pode questionar sob o argumento da diversidade de origem 
genética o ato de registro de nascimento da outrora menor 
estribado na afetividade, tudo com base na doutrina de proteção 
integral à criança. 
- Conquanto a adoção à brasileira não se revista da validade própria 

daquela realizada nos moldes legais, escapando à disciplina 

estabelecida nos arts. 39 usque 52-D e 165 usque 170 do ECA, há 

de preponderar-se em hipóteses como a julgada, consideradas as 

especificidades de cada caso, a preservação da estabilidade familiar, 

em situação consolidada e amplamente reconhecida no meio social, 

sem identificação de vício de consentimento ou de má-fé, em que, 

movida pelos mais nobres sentimentos de humanidade, A. F. V. 
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manifestou a verdadeira intenção de acolher como filha C. F. V., 

destinando-lhe afeto e cuidados inerentes à maternidade construída 

e plenamente exercida. 

- A garantia de busca da verdade biológica deve ser interpretada de 

forma correlata às circunstâncias inerentes às investigatórias de 

paternidade; jamais às negatórias, sob o perigo de se subverter a 

ordem e a segurança que se quis conferir àquele que investiga sua 

real identidade. 

- Mantém-se o acórdão impugnado, impondo-se a 
irrevogabilidade do reconhecimento voluntário da maternidade, 
por força da ausência de vício na manifestação da vontade, 
ainda que procedida em descompasso com a verdade biológica. 
Isso porque prevalece, na hipótese, a ligação socioafetiva 
construída e consolidada entre mãe e filha, que tem proteção 
indelével conferida à personalidade humana, por meio da 
cláusula geral que a tutela e encontra respaldo na preservação 
da estabilidade familiar. Recurso especial não provido.  

(STJ, REsp 1000356/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010)  

(grifo da autora) 

    .......... 

REGISTRO CIVIL - "ADOÇÃO À BRASILEIRA". Apelação Cível - 

Desconstituição de registro civil - "Adoção à brasileira" - 

Preponderância da filiação socioafetiva sobre a biológica - Melhor 

interesse da criança.  

1 - O reconhecimento voluntário de paternidade daquele que, 

sabidamente, não é filho da pessoa, sem seguir o procedimento 

legal, é chamado de "adoção à brasileira". 2 - A "adoção à brasileira", 

apesar de contrária à lei, vem sendo aceita pela sociedade em razão 

da preponderância da filiação socioafetiva sobre a biológica e do 

Princípio do Melhor Interesse da Criança. 3 - Deverá ser mantido o 

registro civil da criança, mesmo que contrariando a verdade 

biológica, quando lhe for o mais conveniente. 4 - Recurso improvido.  

(TJMG - 2ª Câm. Cível; ACi nº 1.0672.00.029573-9/001-Sete Lagoas-

MG; Rel. Des. Nilson Reis; j. 27/2/2007; v.u.) 
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    .......... 

CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - 

REGISTRO DE NASCIMENTO REALIZADO DE FORMA 

ESPONTÂNEA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - 

VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO DEMONSTRADO - PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. 

1. O RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA PATERNIDADE 
SOMENTE PODE SER DESFEITO QUANDO COMPROVADA A 
PRESENÇA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, ISTO É, PARA QUE 
HAJA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DE 
NASCIMENTO É NECESSÁRIA PROVA ROBUSTA NO SENTIDO 
DE QUE O "PAI REGISTRAL" FOI, POR EXEMPLO, INDUZIDO A 
ERRO. 

2. ASSIM, SE O "PAI REGISTRAL", MESMO CIENTE DE QUE NÃO 

POSSUÍA VÍNCULO BIOLÓGICO, REALIZA O REGISTRO DE 

NASCIMENTO DOS MENORES EM C ARTÓRIO, INVIÁVEL SE 

MOSTRA O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE, 

MANTENDO-SE INCÓLUME A RELAÇÃO DE PARENTESCO 

DECLARADA ANTERIORMENTE, AINDA QUE REALIZADO EXAME 

DE DNA A POSTERIORI ATESTANDO QUE OS RÉUS NÃO SÃO 

FILHOS BIOLÓGICOS DO AUTOR, MORMENTE QUANDO OS 

LAÇOS DE AFETIVIDADE JÁ SE APRESENTAM ESTREITOS E A 

RELAÇÃO DE PAI E FILHO FORTALECIDA, MERECENDO 

RELEVÂNCIA A PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA CONSOLIDADA. 

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APL: 160069220098070003 DF 0016006-92.2009.807.0003, 

Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 

01/12/2010, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2010, DJ-e 

Pág. 227) 

 

Além disso, quando o pai/mãe realiza voluntariamente o registro de uma 

criança como filho biológico, sem que o mesmo o seja, se enquadra no conceito do 

factum propium, ensejando a confiança do menor, juntamente com o cultivo dos 
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laços com o tempo de convivência. Quando o genitor decide anular esse registro 

que foi voluntariamente realizado, estará agindo de forma contraditória, ainda mais 

se observado a afetividade que foi desenvolvida com esse relacionamento. 

Portanto, se os adotantes de boa-fé acolheram o filho, ou seja, com a melhor 

das intenções, buscando o melhor para o mesmo, não poderá desconstituir tal ato, 

uma vez que iria contra os princípios da primeira ação. 

Para Anderson Schreiber. “tal comportamento afrontaria a boa-fé objetiva 

incidente sobre aquela relação familiar, ou um dever mais amplo de solidariedade no 

âmbito familiar”27

Logo, a boa-fé objetiva nesse caso, veda a conduta negatória do pai/mãe, por 

representar um venire contra factum proprium

. Isso porque, a boa-fé objetiva na paternidade socioafetiva tem 

como enfoque o cuidado para que não seja desconsiderado esse vínculo de afeto 

criado em decorrência da paternidade.  

28

Para melhor entendimento, seguem jurisprudências nesse sentido: 

. Tem, portanto, a preocupação de 

manter a confiança na família construída. 

RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE. CANCELAMENTO PELO PRÓPRIO 

DECLARANTE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. 

ASSUNÇAO DA DEMANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. DEFESA DA ORDEM JURÍDICA OBJETIVA. ATUAÇAO 

QUE, IN CASU , NAO TEM O CONDAO DE CONFERIR 

LEGITIMIDADE À PRETENSAO. RECURSO NAO CONHECIDO. 

1. Salvo nas hipóteses de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, 

a pretensão de anulação do ato, havido por ideologicamente falso, 

deve ser conferida a terceiros interessados, dada a impossibilidade 

de revogação do reconhecimento pelo próprio declarante, na medida 

em que descabido seria lhe conferir, de forma absolutamente 

                                                 
27 SCHREIBER, Anderson. O princípio da boa-fé no direito de família. In MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Princípio do direito civil contemporâneo. Renovar, pg. 454. Rio de Janeiro, 2006. 

28 GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. O princípio da boa-fé objetiva no direito de família. 
São Paulo, 2008. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp062846.pdf, 
acessado em 30/10/2013. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp062846.pdf�
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potestativa, a possibilidade de desconstituição da relação jurídica 

que ele próprio, voluntariamente, antes declarara existente; ressalte-

se, ademais, que a ninguém é dado beneficiar-se da invalidade a que 

deu causa. 

2. No caso em exame, o recurso especial foi interposto pelo 

Ministério Público, que, agindo na qualidade de custos legis , acolheu 

a tese de falsidade ideológica do ato de reconhecimento, argüindo 

sua anulabilidade, sob o pálio da defesa do próprio ordenamento 

jurídico; essa atuação do Parquet , contudo, não tem o condão de 

conferir legitimidade à pretensão originariamente deduzida, visto que, 

em assim sendo, seria o mesmo que admitir, ainda que por via 

indireta, aquela execrada potestade, que seria conferida ao 

declarante, de desconstituir a relação jurídica de filiação, como fruto 

da atuação exclusiva de sua vontade. 

3. Se o reconhecimento da paternidade não constitui o 
verdadeiro status familiae , na medida em que, o declarante, ao 
fazê-lo, simplesmente lhe reconhece a existência, não se 
poderia admitir sua desconstituição por declaração singular do 
pai registral. Ao assumir o Ministério Público sua função 
precípua de guardião da legalidade, essa atuação não poderia 
vir a beneficiar, ao fim e ao cabo, justamente aquele a quem 
essa mesma ordem jurídica proíbe romper, de forma unilateral, o 
vínculo afetivo construído ao longo de vários anos de 
convivência, máxime por se tratar de mera "questão de 
conveniência" do pai registral, como anotado na sentença 
primeva. 

4. "O estado de filiação não está necessariamente ligado à 

origem biológica e pode, portanto, assumir feições originadas de 

qualquer outra relação que não exclusivamente genética. Em outras 

palavras, o estado de filiação é gênero do qual são espécies a 

filiação biológica e a não biológica (...). Na realidade da vida, o 

estado de filiação de cada pessoa é único e de natureza socioafetiva, 

desenvolvido na convivência familiar, ainda que derive 

biologicamente dos pais, na maioria dos casos" (Mauro Nicolau 

Júnior in "Paternidade e Coisa Julgada. Limites e Possibilidade à Luz 



41 

 

dos Direitos Fundamentais e dos Princípios 

Constitucionais". Curitiba: Juruá Editora, 2006). 

5. Recurso não conhecido. 

(REsp. nº 234.833 – MG, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, julgado 

em 25/09/07) – (grifo da autora) 

    ..........    

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. 

CONFRONTO ENTRE A VERDADE BIOLÓGICA E A SÓCIO-

AFETIVA. TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

PROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação negatória de 

paternidade é imprescritível, na esteira do entendimento consagrado 

na Súmula 149/STF, já que a demanda versa sobre o estado da 

pessoa, que é emanação do direito da personalidade. 2. No 

confronto entre a verdade biológica, atestada em exame de DNA, e a 

verdade sócio-afetiva, decorrente da adoção à brasileira (isto é, da 

situação de um casal ter registrado, com outro nome, menor, como 

se deles filho fosse) e que perdura por quase quarenta anos, há de 

prevalecer à solução que melhor tutele a dignidade da pessoa 

humana. 3. A paternidade sócio-afetiva, estando baseada na 

tendência de personificação do direito civil, vê a família como 

instrumento de realização do ser humano; aniquilar a pessoa do 

apelante, apagando-lhe todo o histórico de vida e condição social, 

em razão de aspectos formais inerentes à irregular adoção à 

brasileira, não tutelaria a dignidade humana, nem faria justiça ao 

caso concreto, mas, ao contrário, por critérios meramente formais, 

proteger-se-ia as artimanhas, os ilícitos e as negligências utilizadas 

em benefício do próprio apelado.  

(Apelação Cível. nº 0108417-9, Rel. Accácio Cambi, publicado em 

04/02/02)  
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Nesse sentido, O STJ afirma que o êxito na ação denegatória de paternidade 

nos casos de “adoção à brasileira” depende cumulativamente da demonstração da 

(i) inexistência da origem biológica; e (ii) não ter sido constituído o vínculo 

socioafetivo entre as partes. 

Assim, para que a ação negatória de paternidade seja julgada 

procedente não basta apenas que o DNA prove que o “pai registral” 

não é o “pai biológico”. É necessário também que fique provado que 

o “pai registral” nunca foi um “pai socioafetivo”, ou seja, que nunca foi 

construída uma relação socioafetiva entre pai e filho29

  

. 

 Observe o caso concreto: 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇAO NEGATÓRIA DE 
PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. 

1. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e 
da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória 
de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, 
da inexistência de origem biológica e também de que não tenha 
sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas 
relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer 
que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode 
prosperar, quando fundada apenas na origem genética, mas em 
aberto conflito com a paternidade socioafetiva. 

2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a 
paternidade socioafetiva (ou a posse do estado de filiação), desde 
sempre existente entre o autor e as requeridas. Assim, se a 
declaração realizada pelo autor por ocasião do registro foi uma 
inverdade no que concerne à origem genética, certamente não o foi 
no que toca ao desígnio de estabelecer com as então infantes 
vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade em si bastante 
à manutenção do registro de nascimento e ao afastamento da 
alegação de falsidade ou erro. 

                                                 
29 Disponível no site: http://atualidadesdodireito.com.br/marciocavalcante/2013/02/27/adocao-a-
brasileira-e-a-impossibilidade-de-anulacao-do-registro-segundo-o-stj/, acessado em 22/10/2013. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02�
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988�
http://atualidadesdodireito.com.br/marciocavalcante/2013/02/27/adocao-a-brasileira-e-a-impossibilidade-de-anulacao-do-registro-segundo-o-stj/�
http://atualidadesdodireito.com.br/marciocavalcante/2013/02/27/adocao-a-brasileira-e-a-impossibilidade-de-anulacao-do-registro-segundo-o-stj/�
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3. Recurso especial não provido. (grifo da autora) 

(STJ Quarta Turma. REsp 1.059.214-RS, Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 16/02/2012) 

 

Ou seja, se foi feito o registro de maneira irregular – nesse caso, entende-se 

de maneira irregular como “adoção à brasileira”, sem relação biológica entre as 

partes -, poderão ser observadas duas situações:  

a) Foi criado um vínculo e existe o estado de posse de filho, isto é, as partes 

efetivamente se consideram pais/filhos e se tratam como assim o fossem. 

Nesse caso não poderá pleitear a anulação do registro, visto que existe o 

vínculo afetivo entre os mesmos. 

 

b) Não foi criado o vínculo afetivo. Caso em que cabe a ação denegatória de 

paternidade socioafetiva e que poderá pleitear a anulação do registro. 

 

Contudo, outro ponto que merece atenção é a questão temporal. Por 

exemplo, a mãe de um menor se casa com um terceiro que adota sem o devido 

processo legal, o filho da mesma. Com o passar do tempo se separa, perdendo 

qualquer comunicação com a mesma ou com o menor. Anos após esse término se 

arrepende da adoção e pleiteia a anulação do registro. Nesse caso, pode ser 

questionada a possível a anulação.  

Primeiramente, cabe destacar que o prazo para a propositura dessa ação 

negatória de paternidade cumulada com nulidade do registro civil é imprescritível, 

conforme Art. 1.601 do Código Civil de 2002.  

Para solução do caso será necessário observar se efetivamente houve a 

criação do vínculo no período em que conviveram juntos. Se houve de fato a criação 

do vínculo, não caberia a ação, uma vez que seria hipótese de configuração de 

adoção, que como visto, é irrevogável.  

Nesse sentido segue decisão: 
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REGISTRO DE NASCIMENTO - RECONHECIMENTO 

ESPONTÂNEO DA PATERNIDADE - ADOÇÃO SIMULADA OU “À 

BRASILEIRA”. Descabe a pretensão anulatória do registro de 

nascimento do filho da companheira, lavrado durante a vigência da 

união estável, já que o ato tipifica verdadeira adoção, que é 

irrevogável. Apelo provido, por maioria. 

(TJRS Sétima Câmera Cível. AC 598403632, Min. Eliseu Gomes 

Torres, julgado em 15/03/1999)  

 

No próprio corpo do processo, o Des. Relator Eliseu Gomes Torres, afirmou 

na análise do caso concreto, que deveria ponderar a verdade sociológica. 

Em contrapartida, Maria Berenice Dias em seu voto vencedor afirma: 

Certo que buscou o autor o estabelecimento do vínculo de filiação. 

Porém, em vez de se submeter ao procedimento próprio, fez uso de 

diversa modalidade, que, inclusive, configura delito penal, mas que, 

no entanto, não vem merecendo apenação pela sua motivação 

humanitária. 

Ora, o mesmo motivo que leva à desconsideração do caráter punitivo 

do agir impõe que se atribuam a tal proceder todas as seqüelas do 

instituto da adoção, entre elas a da irrevogabilidade. 

Gerou o autor a posse do estado de filiação por parte do menor, 
em que desimporta a verdade biológica, devendo-se atentar nas 
conseqüências que a pretendida desconstituição acarretaria. 
Cresceu tendo o autor como seu pai, por certo sofreu com a 
separação do casal, sendo por demais cruel que agora tenha de 
abrir mão também da condição de filho que, de forma 
espontânea e por puro afeto, ele lhe outorgara. 

(grifo da autora) 

 

Nesse mesmo sentido, segue outra jurisprudência: 

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/598403632.doc�
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ADOÇÃO À BRASILEIRA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 

Na espécie, o de cujus, sem ser o pai biológico da recorrida, 

registrou-a como se filha sua fosse. A recorrente pretende obter a 

declaração de nulidade desse registro civil de nascimento, 

articulando em seu recurso as seguintes teses: seu ex-marido, em 

vida, manifestou de forma evidente seu arrependimento em ter 

declarado a recorrida como sua filha e o decurso de tempo não tem o 

condão de convalidar a adoção feita sem a observância dos 

requisitos legais. Inicialmente, esclareceu o Min. Relator que tal 

hipótese configura aquilo que doutrinariamente se chama de adoção 

à brasileira, ocasião em que alguém, sem observar o regular 

procedimento de adoção imposto pela Lei Civil e, eventualmente 

assumindo o risco de responder criminalmente pelo ato (art. 242 do 

CP), apenas registra o infante como filho. No caso, a recorrida foi 

registrada em 1965 e, passados 38 anos, a segunda esposa e viúva 

do de cujus pretende tal desconstituição, o que, em última análise, 

significa o próprio desfazimento de um vínculo de afeto que foi criado 

e cultivado entre a registrada e seu pai com o passar do tempo. Se 

nem mesmo aquele que procedeu ao registro e tomou como sua filha 

aquela que sabidamente não é teve a iniciativa de anulá-lo, não se 

pode admitir que um terceiro (a viúva) assim o faça. Quem adota à 

moda brasileira não labora em equívoco. Tem pleno conhecimento 

das circunstâncias que gravitam em torno de seu gesto e, ainda 

assim, ultima o ato. Nessas circunstâncias, nem mesmo o pai, por 

arrependimento posterior, pode valer-se de eventual ação anulatória, 

postulando desconstituir o registro. Da mesma forma, a reflexão 

sobre a possibilidade de o pai adotante pleitear a nulidade do registro 

de nascimento deve levar em conta esses dois valores em rota de 

colisão (ilegalidade da adoção à moda brasileira, de um lado, e, de 

outro, repercussão dessa prática na formação e desenvolvimento do 

adotado). Com essas ponderações, em se tratando de adoção à 
brasileira a melhor solução consiste em só permitir que o pai 
adotante busque a nulidade do registro de nascimento quando 
ainda não tiver sido constituído o vínculo de socioafetividade 
com o adotado. Após formado o liame socioafetivo, não poderá 
o pai adotante desconstituir a posse do estado de filho que já foi 
confirmada pelo véu da paternidade socioafetiva. Ressaltou o 
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Min. Relator que tal entendimento, todavia, é válido apenas na 
hipótese de o pai adotante pretender a nulidade do registro. Não 
se estende, pois, ao filho adotado, a que, segundo entendimento 
deste Superior Tribunal, assiste o direito de, a qualquer tempo, 
vindicar judicialmente a nulidade do registro em vista da 
obtenção do estabelecimento da verdade real, ou seja, da 
paternidade biológica. Por fim, ressalvou o Min. Relator que a 

legitimidade ad causam da viúva do adotante para iniciar uma ação 

anulatória de registro de nascimento não é objeto do presente 

recurso especial. Por isso, a questão está sendo apreciada em seu 

mérito, sem abordar a eventual natureza personalíssima da presente 

ação.  

(REsp 833.712-RS, DJ 4/6/2007. REsp 1.088.157-PB, Rel. Min. 

Massami Uyeda, julgado em 23/6/2009) – (grifo da autora) 

 

Caso não tenha sido configurado o vínculo afetivo se estaria diante de uma 

situação conturbada. Isso porque, por um lado não teria o objeto caracterizador da 

paternidade socioafetiva – elemento necessário para a justificativa da “adoção à 

brasileira” -, mas por outro o adotante não demonstrou interesse em alterar o 

registro civil. Deveria, portanto, ser analisado caso a caso com suas peculiaridades. 

Outro ponto que deve ser observado quando de frente a esse cenário é a 

questão da segurança jurídica. Ao permitir que seja desconstituído a qualquer 

tempo, tal princípio se encontrará prejudicado, uma vez que cria um ambiente de 

instabilidade entre as partes.  

Entretanto, essas observações são feitas em relação ao pedido do pai/mãe 

adotivo. Como ficaria essa situação em relação ao filho requerendo? 

Como já visto, o direito de uma pessoa descobrir as suas origens é 

fundamental, sendo o mesmo direito personalíssimo, ligado a dignidade da pessoa 

humana. Logo, o direito a identidade genética é imprescritível, cabendo a ação de 

investigação de paternidade a qualquer momento. 

Para melhor exemplificação do caso, segue a jurisprudência: 
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Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de 

paternidade e maternidade. Vínculo biológico. Vínculo sócio-afetivo. 

Peculiaridades. - A “adoção à brasileira”, inserida no contexto de 

filiação sócio-afetiva, caracteriza-se pelo reconhecimento voluntário 

da maternidade/paternidade, na qual, fugindo das exigências legais 

pertinentes ao procedimento de adoção, o casal (ou apenas um dos 

cônjuges/companheiros) simplesmente registra a criança como sua 

filha, sem as cautelas judiciais impostas pelo Estado, necessárias à 

proteção especial que deve recair sobre os interesses do menor. - O 
reconhecimento do estado de filiação constitui direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser 
exercitado sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus 
herdeiros. - O princípio fundamental da dignidade da pessoa 
humana, estabelecido no art. 1º, inc. III, da CF/88, como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, traz em seu 
bojo o direito à identidade biológica e pessoal. - Caracteriza 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercear o 
direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por 
conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a 
verdade biológica. - A investigante não pode ser penalizada pela 

conduta irrefletida dos pais biológicos, tampouco pela omissão dos 

pais registrais, apenas sanada, na hipótese, quando aquela já 

contava com 50 anos de idade. Não se pode, portanto, corroborar a 

ilicitude perpetrada, tanto pelos pais que registraram a investigante, 

como pelos pais que a conceberam e não quiseram ou não puderam 

dar-lhe o alento e o amparo decorrentes dos laços de sangue 

conjugados aos de afeto. - Dessa forma, conquanto tenha a 
investigante sido acolhida em lar “adotivo” e usufruído de uma 
relação sócio-afetiva, nada lhe retira o direito, em havendo sua 
insurgência ao tomar conhecimento de sua real história, de ter 
acesso à sua verdade biológica que lhe foi usurpada, desde o 

nascimento até a idade madura. Presente o dissenso, portanto, 

prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo biológico. - Nas 

questões em que presente a dissociação entre os vínculos familiares 

biológico e sócio-afetivo, nas quais seja o Poder Judiciário chamado 

a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma acurada 
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para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos devem 

pautar as decisões. Recurso especial provido. 

(STJ, REsp 833712QQ/RS 2006/0070609-4. Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/05/2007, T3 - 

TERCEIRA TURMA) – (grifo da autora) 

 

Portanto, o pedido de anulação do registro civil do filho perante a família 

adotante é possível e imprescritível. Conforme jurisprudência acima, mesmo o filho 

tendo usufruído da relação afetiva, ainda poderá requerer a verdade biológica. 

Nesse sentido, segue decisão acerca dessa jurisprudência, disposta no Informativo 

512 do STJ30

É possível o reconhecimento da paternidade biológica e a 
anulação do registro de nascimento na hipótese em que 
pleiteados pelo filho adotado conforme prática conhecida como 
“adoção à brasileira”. A paternidade biológica traz em si 

responsabilidades que lhe são intrínsecas e que, somente em 

situações excepcionais, previstas em lei, podem ser afastadas. O 
direito da pessoa ao reconhecimento de sua ancestralidade e 
origem genética insere-se nos atributos da própria 
personalidade. A prática conhecida como “adoção à brasileira”, ao 

contrário da adoção legal, não tem a aptidão de romper os vínculos 

civis entre o filho e os pais biológicos, que devem ser restabelecidos 

sempre que o filho manifestar o seu desejo de desfazer o liame 

jurídico advindo do registro ilegalmente levado a efeito, restaurando-

se, por conseguinte, todos os consectários legais da paternidade 

biológica, como os registrais, os patrimoniais e os hereditários. 

Dessa forma, a filiação socioafetiva desenvolvida com os pais 

registrais não afasta os direitos do filho resultantes da filiação 

biológica, não podendo, nesse sentido, haver equiparação entre a 

“adoção à brasileira” e a adoção regular. Ademais, embora a “adoção 

à brasileira”, muitas vezes, não denote torpeza de quem a pratica, 

: 

                                                 
30 Disponível no site: http://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100353922/jurisprudencia-direito-civil-
reconhecimento-da-paternidade-biologica-requerida-pelo-filho-adocao-a-brasileira?ref=home, 
acessado em: 05/11/2013. 

http://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100353922/jurisprudencia-direito-civil-reconhecimento-da-paternidade-biologica-requerida-pelo-filho-adocao-a-brasileira?ref=home�
http://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100353922/jurisprudencia-direito-civil-reconhecimento-da-paternidade-biologica-requerida-pelo-filho-adocao-a-brasileira?ref=home�
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pode ela ser instrumental de diversos ilícitos, como os relacionados 

ao tráfico internacional de crianças, além de poder não refletir o 

melhor interesse do menor. Precedente citado: REsp 833.712-RS, DJ 

4/6/2007. REsp 1.167.993-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 18/12/2012. 

 

Esse cenário apresentado, em que existe o pai socioafetivo e o pai biológico, 

tem ainda originado novas vertentes jurisprudenciais, como a “multiparentalidade”. 

Isso porque, em certos casos concretos, essa delimitação e ponderação sobre qual 

irá ser privilegiado é muito complexa.  

A “multiparentalidade” seria, portanto, casos em que a pessoa poderia ter 

mais de um pai/mãe registrado ao mesmo tempo. São os casos de conflito entre as 

paternidades biológica e socioafetiva, em que um critério não é necessariamente 

excludente do outro, por exemplo, casos em que ambos os pais/mães 

biológicos/socioafetivos exercem os seus devidos papéis, não tendo um sobreposto 

o outro. 

Seria o caso ainda de uma construção de “histórico parental”, o que seria a 

“multiparentalidade” temporal, o qual o genitor, após afastamento ou morte do 

parceiro, encontra novo parceiro, que exercerá o papel de pai/mãe de seu filho. 

Sobre o tema, Belmiro Pedro Welter afirma31

Não reconhecer as paternidades genética e sócioafetiva, ao 

mesmo tempo, com a concessão de todos os efeitos jurídicos, é 

negar a existência tridimensional

: 

32

                                                 
31 WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional do direito de família: reconhecimento de todos os 
direitos das filiações genética e socioafetiva. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. 
Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, ano 10, n. 8, p. 113, fev./mar. 2009 

 do ser humano, que é reflexo da 

condição e dignidade humana, na medida em que a filiação 

socioafetiva é tão irrevogável quanto a biológica, pelo o que se deve 

manter incólumes as duas paternidades, com o acréscimo de todos 

os direitos, já que ambas fazem parte da trajetória da vida humana.  

32 O autor entende como existência tridimensional o ser humano, que é genético, afetivo e ontológico. 
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Seria o caso da seguinte jurisprudência: 

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) 

 

No caso em tela, a mãe biológica morreu no parto, sendo a criança criada 

pela nova esposa do genitor desde os dois anos de idade. A adotante poderia 

simplesmente pleitear a adoção, mas em respeito à mãe biológica não o fez. Nessa 

situação fática, não se pode negar a pretensão de reconhecimento da maternidade 

socioafetiva, e ainda assim, preservou-se a maternidade biológica. Deu-se 

provimento ao recurso “para declarar-se a maternidade socioafetiva (...) que deve 

constar do assento de nascimento, sem prejuízo e concomitantemente com a 

maternidade biológica”33

 Ainda, em decisão do processo nº 0012530-95.2010.8.22.0002, disponível no 

site do TJRO, destacam-se os seguintes trechos: 

. 

(...) Neste contexto, dessume-se que restou evidente o amor e 

carinho que a autora mantém com o requerido Mauro, tornando 

                                                 
33 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 
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clarividente a existência do forte laço paterno filial socioafetivo entre 

ambos. Ainda, o requerido Edvaldo, pai biológico, apesar do 

distanciamento da autora até pouco tempo, deseja reconhecer a 

paternidade e tem buscado uma aproximação mais estreita, tanto o é 

que a autora já nutre afeto por ele. 

(...) Diante de todo o exposto e a singularidade da causa, é mister 

considerar a manifestação de vontade da autora no sentido de que 

possui dois pais, aliado ao fato que o requerido Mauro não deseja 

negar a paternidade afetiva e o requerido Edvaldo pretende 

reconhecer a paternidade biológica, e acolher a proposta ministerial 

de reconhecimento da dupla paternidade registral da autora. 

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial formulado por ALICE ALVES BATISTA em desfavor de 

MAURO DA SILVA BATISTA e EDVALDO DA SILVA SILVESTRE, e 

o faço para manter a declaração de paternidade de Mauro da Silva 

Batista em relação à autora perante o registro civil, e também 

declarar Edvaldo da Silva Silvestre o pai biológico da autora. (...) 

 

A mesma situação foi observada em caso do Paraná. Acerca do tema segue 

publicação do site do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), publicado 

em 26/02/201334

 Tribunal de justiça do Paraná decide pela manutenção de dois 
pais em registro de nascimento 

: 

 

Com a decisão, adolescente terá o nome do pai biológico e a 

inclusão do pai socioafetivo no registro civil 

Manutenção da paternidade biológica com o acréscimo do nome do 

pai socioafetivo no registro de nascimento. Foi com esse 

entendimento que o Tribunal de Justiça do Paraná deferiu, no dia 20 

                                                 
34 Disponível no site: http://www.ibdfam.org.br/noticias/4967/novosite#.UnkV1Pmkr00, acessado em 
05/11/2013. 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/4967/novosite#.UnkV1Pmkr00�
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de fevereiro, o pedido de adoção do pai socioafetivo que conviveu 

por 11 anos com o filho de sua esposa. Além da adoção, o juiz da 

Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, Sergio Luiz Kreuz, 

membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 

decidiu também pela manutenção do nome do pai biológico. 

O juiz explica que foi o primeiro caso envolvendo esta questão em 

seus 16 anos de atuação na Vara da Infância e da Juventude de 

Cascavel. Os genitores foram casados por onze anos e se 

divorciaram quando o adolescente tinha dois anos. A guarda do filho 

permaneceu com a genitora, porém, o pai biológico manteve contato 

e visitava o filho todos os finais de semana. Após o divórcio, ambos 

os genitores constituíram novas famílias. Assim, o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, da solidariedade 

familiar, no caso concreto específico, conduziram para esta 

conclusão, já que ambos os pais exerciam seu papel, cada um deles 

é importante na vida do adolescente. A decisão apenas reconhece o 

que já ocorre, de fato, na realidade cotidiana do adolescente, afirma 

o juiz. 

Sérgio explica que, inicialmente, o pedido era de adoção em favor do 

pai socioafetivo com a exclusão do pai biológico. Para atender ao 

melhor interesse da criança, considerando que o próprio adolescente 

chamava ambos de pai, o juiz optou pelo não desligamento da 

família biológica paterna. Assim, como relata o juiz, o adolescente 

terá os benefícios afetivos dos dois pais e também outras vantagens 

como a inclusão em planos de saúde, planos previdenciários, pode 

figurar como dependente de qualquer um em clubes sociais e poderá 

pleitear alimentos dos dois. Com relação aos efeitos sucessórios, o 

adolescente será herdeiro de ambos os pais. 

Penso que o adolescente estava numa situação terrível de ter que 

optar entre um pai ou outro. Escolheu aquele que lhe era mais 

próximo, mas isso não significava que não tinha relação afetiva, que 

amasse também o pai biológico. O pai biológico também estava 

numa situação muito difícil. Ama o filho, e talvez por isso mesmo, 

como fez a mãe do julgamento de Salomão, para o bem do filho, 
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inclusive, para não perdê-lo, acabou por concordar com a adoção em 

favor do pai socioafetivo, já que o pedido inicial era de adoção, com a 

exclusão do pai biológico, reflete. No julgamento do rei Salomão, o 

velho rei é chamado a julgar uma disputa entre duas mulheres que 

reclamam ser a mãe da mesma criança. Incapaz de chegar a um 

acordo, o rei dita a sentença que a criança deve ser dividida em duas 

partes. Uma das mulheres admite que assim seja, pelo menos a 

outra não fica com a criança. A outra prefere abdicar da disputa, 

dessa forma ela não morrerá. O rei não tem dúvidas e entrega o 

bebé a esta última, pois foi ela que colocou em primeiro lugar o bem-

estar do seu filho. 

Para o juiz, os novos arranjos familiares impõem outros desafios ao 

Judiciário com situações que se apresentam e que muitas vezes o 

Direito ainda não encontrou uma solução adequada. Antigamente o 

único modelo de família reconhecida pelo Direito era a 

matrimonializada. Hoje, há outros modelos, todos no mesmo grau de 

dignidade. Esses novos modelos nos impõem novos desafios e, 

talvez, a regulamentação demore algum tempo, até para que a 

doutrina, enfim, o legislador se convença de que é necessária essa 

regulamentação, completa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com tudo que foi apresentado que o Direito de Família está em 

constante mudança para melhor se adequar as necessidades da sociedade. Uma 

das principais evoluções jurisprudenciais é o instituto da paternidade socioafetiva. 

Tal instituto é utilizado como base em diversas decisões e casos concretos, 

devendo inclusive ser privilegiado frente à paternidade biológica em determinadas 

situações.  

Dentre as suas principais aplicações está a de elemento caracterizador da 

“adoção à brasileira”, que tem como ponto fundamental o estado de posse de filho. 
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Ainda dentro da adoção à brasileira foi estudado o princípio do melhor interesse do 

menor, instrumento importante para a ponderação das decisões. 

Tal modalidade de adoção configura tipo penal, previsto no Art. 242 do 

Código Penal, mas pela demonstração do vínculo e pela configuração de motivo 

nobre, acaba por não ser aplicada nos casos concretos, configurando um tipo de 

perdão judicial. 

Tendo em vista que a paternidade socioafetiva é uma construção 

jurisprudencial, foram abordados os problemas referentes aos mesmos nas 

aplicações das situações fáticas. 

Dentre os problemas abordados é possível destacar a questão de anulação 

do registro civil feito por meio da “adoção à brasileira”, demonstrando as 

diferenciações quanto à propositura do pai/mãe, dos filhos e de eventuais terceiros. 

Referente à anulação, existindo o vínculo entre as partes, a mesma não 

vingará, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, se 

propostas pelos pais e terceiros. No entanto, sendo o autor da ação o adotado, tal 

ação poderá ser julgada procedente, visto que o direito a identidade genética é 

personalíssimo, vinculado ao direito da dignidade humana. 

Por fim, foi demonstrada uma nova interpretação acerca do tema em casos 

inovadores de filiação plural, a qual seja, a “multiparentalidade”. 
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