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1.  O QUE É O
RECONHECIMENTO DE

PATERNIDADE/MATERNIDADE
SOCIOAFETIVA? 

É o reconhecimento jurídico da paternidade
e/ou maternidade que tem como base o
afeto, sem que haja relação sanguínea entre
as pessoas. Portanto, se um homem ou uma
mulher cria uma criança ou adolescente
como seu filho, eles passam a ser pais por
socioafetividade desse menor. A filiação
socioafetiva advêm do vínculo afetivo que se
cria entre o pai e/ou a mãe e a criança ou
adolescente, em uma relação de respeito e
amor que decorre de um ato de vontade de
ambas as partes.

2. COMO ELA PODE
SER RECONHECIDA?

O reconhecimento de filiação e paternidade
socioafetiva ocorre por processo judicial. O
primeiro passo é dado no Cartório de
Registro Civil, onde o requerente deverá
apresentar os documentos de identificação
da pessoa que será reconhecida. São vários
requisitos para que se inicie o processo, entre
eles é necessário que a mãe biológica assine
um termo específico, se o filho for menor de
12 anos e que posteriormente será assinado
por ele quando ultrapassar essa idade. 
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Há casos em que será necessário que se prove
a relação afetiva, nessas situações as provas
mais utilizadas são as testemunhas, fotos em
família e até mesmo desenhos feitos pela
criança em datas comemorativas como o dia
das mães e dia dos pais. Pois durante o
processo o Juiz irá observar se, de fato, o
vínculo declarado se caracteriza como uma
relação típica entre pais e filhos, sendo
pública, consolidada e duradoura.

Vale lembrar que o pai e/ou a mãe
socioafetiva devem ser maiores de idade.
Ademais, o reconhecimento socioafetivo
pode ser buscado a qualquer momento, até
mesmo após a morte dos pais.

3. O QUE ACONTECE
APÓS O PROCESSO

JUDICIAL?

Com o fim do processo, se preenchido os
requisitos, é dado a decisão de
reconhecimento da filiação, onde o Juiz
determinará que o registro de nascimento do
filho seja alterado, incluindo o nome do pai
e/ou da mãe socioafetiva, e ainda os nomes
dos avós. 
           
O reconhecimento de filiação gera direitos e
deveres, o pai e a mãe socioafetivos ficam
também obrigados a pagar pensão ao filho
para suprir suas necessidades, caso o pai ou a
mãe biológicos não o cumpra. 
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A alienação parental ocorre quando um dos
responsáveis pelo menor passa a programar a
criança para que ela comece a enxergar o
outro responsável de forma negativa,
alimentando dia após dia, sentimentos de
ódio e rejeição por ele, fazendo com que a
criança demonstre esses sentimentos ruins. 
           

O alienador fiscaliza e monitora os bons
sentimentos da criança com objetivo de
desmoralizar o outro responsável. Essas
atitudes fazem com que a criança se afaste
do pai ou mãe que está sendo mal dito, por
acreditar no que está sendo contado, além do
mais, essa informações estão sendo ditas
pelo seu responsável à quem o menor deve
obediência, fazendo com que o vínculo
afetivo com o responsável alienado seja
destruído.
           

Alguns psiquiatras infantis, consideram a
alienação parental como um distúrbio
infantil, que surge, principalmente, quando
existe disputa pela guarda dos filhos. O
primeiro sinal é quando a criança passa a
falar e demonstrar que não está satisfeito
com o outro responsável, sendo
desobediente e também não se sentindo feliz
com a presença do outro responsável, sem
que haja uma justificativa para esse
comportamento.

ALIENAÇÃO
PARENTAL
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São considerados como atos de alienação
parental: dificultar a convivência e as visitas
do pai, da mãe ou de outros familiares; falar
mal do outro responsável; não permitir que o
responsável repreenda a criança; mudar de
residência para local distante, sem
justificativa, apenas para que a criança se
afaste do outro responsável, dos avós e
familiares; contar mentiras contra o outro
responsável, e outros atos que podem ser
encontrados na Lei 12.318/10 que trata da
alienação parental. 

Esta Lei diz ainda que a prática de qualquer
ato de alienação parental fere os direitos
fundamentais da criança, prejudicando a
convivência familiar saudável e as relações
amorosas com o responsável ou com o grupo
familiar. A maior preocupação nos casos de
alienação parental é a saúde mental e física
da criança, pois as chances dessas crianças
desenvolverem sintomas de depressão,
ansiedade, insônia, terror noturno, é
consideravelmente alto. Tanto o emocional
quanto o organismo da criança ficam
prejudicados, e futuramente afetará seu
desenvolvimento social. 
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Devido à gravidade dos casos, a Lei não exige
a demonstração dos atos cometidos, valerá
tão somente os indícios de que ocorreu.
Portanto, demonstradas as características da
alienação parental, ou qualquer conduta que
dificulte a convivência da criança com o
responsável, caberá ao Judiciário determinar
provisoriamente as medidas processuais
previstas nesta Lei, como estipular multa ao
alienador, suspender a autoridade sobre a
criança e, prever também a perda da guarda
do menor, passando a guarda para o
responsável que melhor proporcione a
convivência saudável do menor.
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RECONHECIMENTO
DE PATERNIDADE

1.  VOCÊ SABE O QUE É
O RECONHECIMENTO

DE PATERNIDADE?

O reconhecimento de paternidade nada
mais é do que o procedimento para
formalizar e confirmar que de fato uma
certa pessoa é filho(a) biológico(a) de
um determinado alguém, para todos os
fins de Direito, garantindo todos os
deveres e obrigações após a constatação
desse procedimento. 

2. COMO FUNCIONA? 

Esse procedimento pode ser solicitado a
qualquer tempo. Se o filho(a) for
criança, adolescente, ou adulto, ainda
assim poderá propor ação de
reconhecimento de paternidade, pois
não prescreve. O reconhecimento de
paternidade é irrevogável, ou seja, não
pode ser alterado. É possível apenas em
casos em que houver erro de provas.
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3. QUEM PODE SOLICITAR O
RECONHECIMENTO DE

PATERNIDADE?

 A mãe ou o filho(a) que for maior de
idade e não tiver o nome do pai em sua
certidão, pode procurar qualquer
Cartório de Registro Civil, apresentar os
documentos de identificação, bem como
certidão de nascimento do filho(a) a ser
reconhecido(a), preencher um
formulário de solicitação e apontar o
suposto pai. 
           
Se o suposto pai concordar com o
procedimento, o processo segue no
Cartório de Registro Civil, simplificado e
extrajudicial, sem burocracias. Mas, se
caso o pai se recuse ao procedimento, o
Cartório deve encaminhar a solicitação
ao Juiz para dar prosseguimento à ação
de investigação de paternidade. Nesse
procedimento, o juiz solicita ao suposto
pai que reconheça a paternidade de
forma espontânea em um prazo de 45
dias, para realização de acordos.

4.   O SUPOSTO PAI PODE
SE NEGAR A REALIZAR O

EXAME DE DNA?

O suposto pai não é obrigado a conceder
seu material genético para realizar o
exame, porém, sua recusa é considerada
como confirmação que de fato ele é o
pai, e poderá ser usado como provas no
processo.
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5. QUANTO CUSTA O
RECONHECIMENTO DE

PATERNIDADE?
 

Quando esse procedimento é realizado por
meio da Defensoria Pública é totalmente
gratuito
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