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Resumo 

 

 O instituto da filiação acompanhou a evolução social o qual desencadeou os 

novos paradigmas para o estabelecimento da relação filial. Pautada no princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, trazido à baila pela Constituição da 

República de 1988, e, ainda, nos princípios basilares do Código Civil de 2002, a 

valorização do ser humano e a preocupação com a possibilidade do livre e pleno 

desenvolvimento da sua personalidade. Incluído nessa esfera, o direito ao estado de 

filiação, esta não determinada somente pelos critérios, jurídico ou biológico, mas 

também, pela socioafetividade, por meio do valor jurídico do afeto externado 

socialmente, caracterizando a posse de estado de filho. Trata-se da filiação 

socioafetiva.  

 

Palavras-chave: dignidade da pessoa humana; filiação; afeto; socioafetividade; 

posse de estado de filho 
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Abstract  

 

The Institute of social developments followed affiliation which triggered the 

new paradigms for the establishment of the filial relationship. Based on the 

fundamental principle of the dignity of the human person, brought up by the 

Constitution of 1988, and also in the basic principles of the Civil Code of 2002, the 

valuation of the human being and the concern with the possibility of free and full 

development of his personality. Included in this sphere, the right to parentage, this is 

not determined only by the legal or biological criteria, but also, by socioafetividade, 

by means of the legal value of affection externado socially, featuring child State 

ownership. This is the affective affiliation. 

 

Keywords: the dignity of the human person; membership; affection; 

socioafetividade; child-State ownership. 
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Introdução 

 

 A preocupação com o ser humano desencadeou a valorização de sua 

dignidade. Esta, ligada à possibilidade do pleno desenvolvimento do indivíduo, 

proporcionado em primeiro lugar, pelo ambiente familiar constituído pelo afeto, e daí, 

as uniões decorrentes da afetividade, e, consequentemente, também as relações 

filiais pautadas por essa essência. 

 O presente trabalho de pesquisa traz a exposição da filiação socioafetiva e o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Pretende-se a defesa da existência do 

critério socioafetivo para o estabelecimento da relação filial, além dos critérios 

biológico e jurídico.   

Inicialmente, cumpre demonstrar a importância da dignidade da pessoa 

humana positivada em nosso ordenamento jurídico como princípio basilar da 

Constituição da República de 1988, como parâmetro de atuação do Estado 

Democrático de Direito, incidindo na elaboração, interpretação e aplicação das 

normas jurídicas. Ainda, considerado tal princípio como norteador e limitador das 

relações do Estado em face do particular e entre os próprios particulares, 

objetivando a concretização dos direitos essenciais do ser humano.  

Retrata-se o desenvolvimento histórico do conceito de família, da concepção 

patriarcal, hierarquizada e matrimonializada para os novos paradigmas advindos das 

transformações sociais que contribuíram para a evolução da legislação, com o 

reconhecimento de outras entidades familiares, e, inclusive por meio das normas 

constitucionais de proteção à família o que desencadeou a necessidade de 

interpretação e aplicação das leis infraconstitucionais conforme os ditames da 

Magna Carta, o que nos permite falar do Direito de Família interpretado sob a ótica 

constitucional, ou ainda, da despatrimonialização  ou repersonalização do Direito de 

Família.  

 Por consequência, será demonstrado um dos objetivos das relações 

familiares, ou seja, o livre desenvolvimento da personalidade dos membros que as 

compõem, como decorrência dos novos valores constitucionais e dos princípios 

estruturantes da legislação civil, considerado meio de concretização da dignidade da 
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pessoa humana.   Além disso, será demonstrada a nova essência das relações 

familiares, atualmente baseadas no afeto, na intenção de convivência, e o valor 

jurídico resultante da exteriorização social do cuidado com o próximo, principalmente 

na questão de filiação. 

 A evolução do instituto da filiação, antes evidenciado pelo aspecto 

discriminatório em relação aos filhos oriundos das relações não matrimoniais, 

atualmente pautado no princípio da igualdade, baseando os critérios definidores: 

jurídico, biológico e afetivo. A filiação  socioafetiva decorrente da posse de estado de 

filho, fato gerador de efeitos pessoais e patrimoniais, passíveis de 

contestação/impugnação somente na ocorrência de vício de consentimento, e, 

ainda, desde que não esteja configurada a socioafetividade.  

 Por fim, será trazido um elenco de decisões do Superior Tribunal de Justiça e 

dos Tribunais Estaduais reconhecendo o critério socioafetivo de filiação, inclusive, 

em alguns casos, prevalecendo sobre o jurídico/biológico, como forma de 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.  
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Parte I – Dignidade humana e novos paradigmas famil iares pós 1988 

 

1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 O tema dignidade da pessoa humana possui grande vinculação com a 

questão da filiação, por isso a necessidade e a importância de iniciar este trabalho 

apresentando a tentativa conceitual e outros apontamentos relevantes sobre este 

princípio. 

 Inicialmente, quanto ao vocábulo princípio, explana Sérgio Sérvulo da Cunha: 

 

Principium,tal como “príncipe” (princeps) e “principal” (principalis-e), provém 
de primum (primeiro) + capere (“tomar”, “pegar”, “aprender”, “capturar”). 
Primum capere significa “colocar em primeiro lugar”. Assim, ao nascer, o 
termo “princípio” não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que 
é colocado em primeiro lugar, aquilo que se toma devendo estar em 
primeiro lugar, aquilo que merece estar em primeiro lugar. (grifo no original)1 
 

 A explicação do autor demonstra a importância do termo princípio, aquilo que 

qual deve ser colocado em primeiro lugar, em posição prioritária dentro de um 

ordenamento jurídico. 

 De fato, o princípio da dignidade da pessoa humana tem primazia e é basilar 

na ordem constitucional brasileira, pois vem expresso no artigo 1º, III, da 

Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, compondo os Princípios 

Fundamentais situados em seu Título I.2 

 Sob a ótica jurídica, os princípios são expressão dos valores basilares de uma 

determinada sociedade, a partir dos quais esta será regida diante do que foi 

positivado como transmissão de valor preponderante.  

Para José Francisco Cunha Ferraz Filho: 

O vocábulo princípio, do latim principium, traz à mente a noção genérica de 
início, começo, origem ou causa. Em sentido jurídico, princípio é norma que 
expressa os valores mais altos da sociedade, de tal forma que, integrado na 

                                                           
1
 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Estudo de Direito Constitucional em homenagem a Jos é Afonso da 

Silva.  São Paulo: Malheiros, 2003. p. 261. 
2Constituição da República de 1988. Título I Dos Princípios Fundamentais Art. 1º A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III – a dignidade da 
pessoa humana. 
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ordem constitucional, passa a orientar todas as demais normas e regras do 
ordenamento jurídico que ela baliza.3(grifo no original) 

 Ainda no entendimento do autor, os princípios são fundamentos de toda a 

ordem jurídica, constitucional e infraconstitucional, pois englobam os valores 

considerados essenciais para a estrutura da sociedade: 

Ou seja: o ordenamento jurídico, composto de normas e regras, deve estar 
todo ele fundamentado no conjunto dos valores que sustentam a sociedade 
e que se encontram, por sua vez, expressos nos princípios sobre os quais 
se ergue a ordem constitucional. Assim, os princípios podem ser tomados 
como fundamentos com base nos quais se prescrevem regras que têm por 
finalidade fazê-los efetivos em dada ordem de disciplina.4  

  Quanto à diferenciação entre princípio e valor, Robert Alexy afirma o 

sentido de “dever” do princípio e o sentido de que “o que é considerado bom” como 

valor, na diferenciação entre ambos pelo critério deontológico5 do primeiro e 

axiológico6 do segundo, possuindo o valor maior flexibilidade na sua consideração:  

A diferença entre princípios e valores é reduzida, assim, a um ponto. Aquilo 
que, no modelo de valores, é prima facie o melhor é, no modelo de 
princípios, prima facie devido; e aquilo que é, no modelo de valores, 
definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, devidamente devido. 
Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu 
caráter deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no segundo. 

O modelo de princípios e o modelo de valores mostraram-se, na sua 
essência, estruturalmente iguais, exceto pelo fato de que o primeiro se situa 
no âmbito deontológico (no âmbito do dever-ser), e o segundo, no âmbito do 
axiológico (no âmbito do bom).7 (grifo no original) 

Sem intencionar aprofundamento em tal assunto, o objetivo dessa explicação 

é esclarecer sucintamente a distinção entre princípio e valor, sendo o primeiro algo 

comparável ao “dever”, ao que não pode ser desrespeitado. O segundo, o valor, 

                                                           
3
 FILHO, José Francisco Cunha Ferraz. In: MACHADO, Antonio Claudio da Costa e FERRAZ, Anna 

Candida da Cunha (Org.). Constituição Federal Interpretada. Barueri: Manole, 2010, p. 3. 
4
 FILHO, José Francisco Cunha Ferraz. In: MACHADO, Antonio Claudio da Costa e FERRAZ, Anna 

Candida da Cunha (Org.). Constituição Federal Interpretada. Barueri: Manole, 2010, p. 3. 
5
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008, p. 145: “ Exemplos de conceitos deontológicos são os conceitos de dever, 
proibição, permissão e de direito a algo.” 
6
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008, p. 145: “ Já os conceitos axiológicos são caracterizados pelo fato de que seu 
conceito básico não é o de dever ou de dever-ser, mas o conceito de bom. A diversidade de 
conceitos axiológicos decorre da diversidade de critérios por meio dos quais algo pode ser qualificado 
como bom. Assim, conceitos axiológicos são utilizados quando algo é classificado como bonito, 
corajoso, seguro, econômico, democrático, social, liberal ou compatível com o Estado de Direito.” 
7
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008, p. 153. 



13 

 

considerado como critério de formação do princípio, como conjunto de ocorrências 

sociais, históricas8, e até filosóficas, que  influenciam a vida de uma sociedade, e 

consequentemente são repassados de forma expressa para o ordenamento jurídico, 

por meio da positivação, precipuamente. 

Importante também é a distinção entre princípios e regras – consideradas 

estas espécies de normas9 -, diante do modo de incidência e aplicação. Enquanto os 

princípios possuem incidência de forma abstrata10 comportando maior 

generalidade11 na sua aplicação, as regras não admitem flexibilidade ou 

ponderação, pois atuam com a técnica da subsunção, isto é, por meio da 

concretização da realidade dos fatos com a hipótese de incidência da regra.12 Para 

Dworkin, a natureza da diferença entre princípios e regras é lógica, de modo que “as 

regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada”13 e os princípios não têm 

aplicação absoluta, mas sim, ponderada, podendo ser aplicados ou não e com maior 

ou menor intensidade. Os princípios indicam uma direção e não uma determinada 

decisão, pois um princípio “não pretende [...] estabelecer condições que tornem sua 

aplicação necessária”,14 não oferecendo uma única solução. 

Segundo os ensinamentos de Luiz Antônio Rizzato Nunes, os princípios 

devem ser considerados os norteadores de todas as normas jurídicas existentes, 

uma vez que têm influência direta no conteúdo e no alcance das normas. Para ele 

as normas jurídicas possuem fundamentação nos princípios, devendo respeitá-los, 

sendo, inclusive, a forma de concretização deles.15  

                                                           
8
 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa H umana. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 5. 
9
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008, p. 87: Para o autor as normas são o gênero e os princípios e regras as 
espécies, possuindo ambas o caráter normativo do dever ser.  
10

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed. 
Coimbra: Almedina, p. 1144. 
11

 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 87. 
12

 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 512. 
13

 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 39.  
14

 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 41. 
15

 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa H umana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 19. 



14 

 

 Nesse sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz:  

São assim, os princípios constitucionais, mandamentos nucleares do 
sistema e se irradiam sobre as diferentes normas constitucionais (e 
infraconstitucionais), servindo de critério para sua exata compreensão, 
conhecimento, finalidade, espírito e concretização.16  

 
 O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental 

“maior” norteador dos direitos e garantias constitucionais direcionadas à proteção 

das pessoas.17Tem valor fundamental para os demais princípios e normas, pois “é 

um verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios e 

normas constitucionais e infraconstitucionais”18.  

 Assim, a dignidade humana é colocada no patamar principiológico na 

Constituição da República de 1988, com caráter fundamental, de modo a irradiar por 

todo o ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional no sentido de 

orientar a elaboração, a interpretação e a aplicação das demais normas. Funciona 

como uma espécie de “bússola” para a atuação de todos os Poderes inerentes ao 

Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário), na elaboração, execução, interpretação 

e aplicação das regras jurídicas, bem como forma de direcionamento da relação 

entre os próprios cidadãos, entre os particulares, os quais não podem desrespeitar o 

princípio fundamental direcionador das leis e relações existentes em nosso Estado.  

 Sem pretender aprofundar o aspecto histórico-filosófico da dignidade da 

pessoa humana, cumpre citar que essa visão da dignidade ligada a todo ser 

humano, independentemente de sua posição social como algo natural, inato à sua 

essência, não vem da antiguidade, quando a dignidade era considerada conforme o 

reconhecimento e status possuído pelo indivíduo perante a sociedade. Surgiu 

posteriormente, com a preocupação dos estóicos em considerar a dignidade como 

fator diferenciador do ser humano das demais criaturas.19 

                                                           
16

 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na 
Constituição de 1988. In: BITTAR, Eduardo C. B. e FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Org.). 
Direitos Humanos Fundamentais: positivação e concre tização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 129. 
17

 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa H umana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46. 
18

 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa H umana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 50-51. 
19

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais.  Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000, p. 31: “ No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, 
verifica-se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em regra, com a posição social 
ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade, daí 
poder falar-se em uma quantificação e modulação da dignidade, no sentido de se admitir a existência 
de pessoas mais dignas ou menos dignas. Por outro lado, já no pensamento estóico, a dignidade era 
tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o distinguia das demais criaturas, no 
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 A valorização do ser humano ganhou força com o cristianismo,20 pois o 

homem passou a ser considerado como imagem e semelhança de Deus e, por isso, 

valorizado e considerado em sua dignidade. É o que se encontra no Velho 

Testamento: 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a 
terra. E criou Deus o homem a sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou.21 

 
 Entre os filósofos, Giovanni Pico Della Mirandola traz a expressão “dignidade 

do homem” no título de seu trabalho, no qual demonstra a extrema importância 

considerada ao ser humano, inclusive com certo extremismo ao indagar “quem pois 

não admirará o homem”,22 citando-o como: 

[...] ser o homem vínculo das criaturas, familiar com as superiores, soberano 
das inferiores; pela agudeza dos sentidos, pelo poder indagador da razão e 
pela luz do intelecto, ser intérprete da natureza; intermédio entre o tempo e 
a eternidade e, como dizem os Persas, cópula, portanto, himeneu do mundo 
e, segundo atestou David, em pouco inferior aos anjos.23  

 
 Giovanni Pico Della Mirandola ainda consagra o homem como um ser livre, 

capaz de ser e decidir por si mesmo, fator que o distingue das demais criaturas do 

mundo, pois trata-se do único ser que livremente pode evoluir e tornar-se mais do 

que já é por natureza24, inclusive com o poder de “lapidar” sua própria dignidade 

através de sua potencialidade: 

Mas com que objectivo recordar tudo isso? Para que compreendamos, a 
partir do momento em que nascemos na condição de sermos o que 

                                                                                                                                                                                     

sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma dignidade, noção esta que se 
encontra, por sua vez, ligada à noção de liberdade pessoal de cada indivíduo ( o Homem como ser 
livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como à idéia de que todos os seres humanos, 
no que diz com a sua natureza, são iguais em dignidade.” 
20

 BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana como legado 
à pós-modernidade. In:  BITTAR, Eduardo C. B. e FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Org.). Direitos 
Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 41. 
21

 CHARBEL, Pde. Antônio.  Versão  integral  da Bíblia ( antigo e novo testamento) traduzida sob os 
auspícios da Liga de Estudos Bíblicos diretamente  dos originais hebraicos, aramaicos e gregos. 
Gênesis, Capítulo I:27. São Paulo: Abril, 1965. p. 10. 
22

 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre a dignidade do homem.  Tradução de 
Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 55. 
23

 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre a dignidade do homem.  Tradução de 
Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 49. 
24
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germes de toda a vida, e segundo a maneira de cada um os cultivar assim estes nele crescerão e 
darão os seus frutos. [...] Quem não admirará este nosso camaleão?”  
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quisermos, que o nosso dever é preocuparmo-nos sobretudo com isto: que 
não se diga de nós que estando em tal honra não nos demos conta de nos 
termos tornado semelhantes às bestas e aos estúpidos jumentos de carga. 
[...] De tal modo que, abusando da indulgentíssima liberalidade do Pai, não 
tornemos nociva, em vez de salutar, a livre escolha que ele nos concedeu. 
Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada ambição de não nos 
contentarmos com as coisas medíocres, mas de anelarmos às mais altas, 
de nos esforçarmos por atingi-las, com todas as nossas energias, desde o 
momento em que, querendo-o, isso é possível.25 
 

 Ainda no campo filosófico, durante a modernidade, Kant aprofunda a 

discussão sobre a dignidade humana, afirmando que o homem possui valor 

absoluto, imensurável, diferentemente dos seres irracionais, ou seja, as coisas sem 

razão que se sujeitam a valorizações. A filosofia kantiana afirma que os seres 

racionais são chamados de pessoas porque a natureza racional existe como um fim 

em si mesma, diferentemente das coisas que possuem um valor relativo, 

condicionado e de meios.26  

   Dessa forma, em decorrência do pensamento kantiano, o homem como ser 

dotado de valor absoluto, existe como um fim em si mesmo e possui um valor 

intrínseco que compõe sua dignidade. Ou seja: o homem não pode ser comparado 

às coisas, que podem ser objeto de significância valorativa, pois nenhum homem 

tem mais valor que o outro como ser humano; cada ser que compõe a humanidade 

possui valor absoluto e deve existir como um fim em si mesmo e não como meio 

para a satisfação de interesses externos.27  

 Kant também coloca a dignidade humana em consonância com a 

racionalidade do homem, sua autonomia e seu poder de agir e decidir de acordo 

com regras comportamentais28 e com poder para ser valorizado como ente humano 
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 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre a dignidade do homem.  Tradução de 
Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 55. 
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 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de 
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à pós-modernidade. In:  BITTAR, Eduardo C. B. e FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Org.). Direitos 
Humanos Fundamentais: positivação e concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 42. 
28

 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antônio Pinto de 
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tributar. A autonomia é, pois,o princípio da dignidade da natureza humana, bem como de toda 
natureza racional.” 
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e não como objeto, como meio, tendo assim, sua dignidade tutelada, conforme as 

lições de Eduardo C. B. Bittar: 

Entre os modernos, será Kant quem haverá de aprofundar esta discussão, 
discutindo-a a partir da idéia de igualdade, colocando-a no centro da 
discussão a respeito da natureza humana racional. Em seu pensamento, 
portanto, a dignidade (würde) decorre da natureza humana racional, na 
medida em que significa dominação e capacidade de auto-imputação de 
regras de comportamento. De fato, a dignidade tem a ver com esta 
capacidade de ser autônomo, na medida em que age a razão legisladora e 
moral.29  

 
 No decorrer da história, o século XVIII foi marcado pela Revolução Francesa 

e consequentemente pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

considerada o impulso fundamental para a evolução política e jurídica das nações,30 

pelo fato de ter elencado expressamente valores como a liberdade e a igualdade31, o 

que certamente contribuiu para o reconhecimento da dignidade humana.  

.  É a partir do século XX, porém, que o ideal de dignidade da pessoa humana 

eclode como valor reconhecido expressamente na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem em 1948. 

 Apesar de o documento de alcance mundial possuir natureza de declaração, 

os princípios e direitos ali reconhecidos devem ser respeitados e protegidos pelos 

Estados, sendo inclusive objeto de positivação no ordenamento jurídico. Nesse 

sentido Anna Candida da Cunha Ferraz: 

Como documento jurídico tem a natureza, como o próprio título indica, de 
uma declaração . Os direitos enunciados não são por ela instituídos ou 
criados. São declarados, e como afirma em seu preâmbulo e já afirmava a 
Declaração de 1789, são enunciados para ser reconhecidos, lembrados e 
protegidos. Não tem por esta razão força impositiva, mesmo para os 
Estados que a assinaram, a despeito de vozes generosas, discordantes 
quanto a este ponto. Sua observância deriva de sua força moral, política e 
de seus fins humanitários e generosos, centrados no ser humano global. E 
esta força foi amplamente demonstrada por sua adoção inequívoca pela 
maioria dos Estados, integrantes da Assembléia Geral. A força jurídica dos 
princípios e dos direitos definidos em seu conteúdo normativo foi sendo 
implementada por inúmeros tratados, pactos, convenções e documentos 
internacionais. Bem por esta razão, os princípios e os direitos nela 
proclamados passaram a adquirir, perante os Estados Nacionais, grau 
definido de positivação jurídica.32(grifo no original) 
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 BITTAR, Eduardo C. B. Hermenêutica e Constituição: a dignidade da pessoa humana como legado 
à pós-modernidade. In:  BITTAR, Eduardo C. B. e FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Org.). Direitos 
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 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos.  7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 163. 
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 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: Art. 1º: Todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
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 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. A Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana . 
Osasco: Edifieo, 2008, p. 13-14. 
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 As atrocidades praticadas na Segunda Grande Guerra Mundial, o nazismo, a 

tortura e todo aspecto degradante contra o ser humano foram motivos para a 

humanidade reagir e as nações se reunirem através da ONU – Organização das 

Nações Unidas, para a positivação do valor humano, para a proteção do homem e 

de sua dignidade. A leitura do preâmbulo da carta de intenção de criação da ONU 

embasa essa afirmação: 

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as 
gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da 
nossa vida, trouxe sofrimentos   indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé 
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser   
humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como 
das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a 
justiça e o respeito às obrigações  decorrentes de tratados e de outras 
fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o 
progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade 
mais ampla, e para tais fins praticar a tolerância e viver em paz, uns com os 
outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a 
segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a 
instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no 
interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o 
progresso econômico e social de todos os povos, resolvemos conjugar 
nossos esforços para a consecução desses objetivos....33 

 Nessa cadência, os ensinamentos de Adriana Zawada Melo: 

Foi necessário que fossem amplamente vividos e divulgados os horrores da 
Segunda Guerra Mundial e dos regimes nazistas e            fascistas, já no 
século XX, para que documentos internos e internacioanais viessem a 
consagrar a dignidade da pessoa humana como valor e/ou princípio 
fundamental.34 

 Para Flávia Piovesan, toda a violação à pessoa humana ocorrida na Segunda 

Grande Guerra decorreu da falta de uma ordem internacional de proteção dos 

direitos humanos: 

Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da destruição e no 
qual as pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do 
flagelo da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução 
do valor dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a 
orientar a ordem internacional. 
O “Direito Internacional dos Direitos Humanos” surge, assim, em meados do 
século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial e seu 
desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos 
humanos da era Hitler e à crença de que parte dessas violações poderiam 
ser prevenidas, se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos 
humanos existisse.35 
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 MELO, Adriana Zawada. Direitos sociais, igualdade e dignidade da pessoa humana. In: Revista 
Mestrado em Direito: Direitos Humanos Fundamentais. Osasco: Edifieo, 2007, n. 1, p. 109. 
35

 PIOVESAN, Flávia. A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos 
Direitos Humanos. In: MARCÍLIO, Maria Luiza. PUSSOLI, Lafaiete. (Coordenadores). Cultura dos 
Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 1998, p. 133-134. 
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 A dignidade da pessoa humana tornou-se tema mundialmente discutido no 

período pós-guerra diante do que Eduardo Carlos Bianca Bittar chama de “fosso da 

indignidade”36, como todo o conhecimento da humanidade voltado para a prática de 

tortura, higienismo social, atacando dessa forma, diretamente, a dignidade do ser 

humano.37 

 No decorrer da Segunda Grande Guerra Mundial, toda a capacidade do 

homem, de razão, conhecimento científico, técnica, estratégia, voltou-se para o 

ataque e aniquilamento de seres humanos, o que fez eclodir a preocupação e 

objetivo comum das comunidades internacionais que se voltaram para uma política 

internacional de proteção e valorização humana, através da noção da dignidade da 

pessoa humana.  

 Dessa forma, conforme já mencionado, a união e identidade da intenção e 

comprometimento das nações no sentido de proteção da pessoa humana, 

valorização de sua dignidade e sua intangibilidade, adveio, através da formação da 

ONU e consequentemente com a publicação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948, que, entre outras coisas, centraliza a dignidade humana, o seu 

respeito, como fator internacional.38  

 Desde então, o ser humano foi colocado como centro da preocupação 

mundial, no sentido de proteção e valorização de cada pessoa individual, de sua 

essência, através do reconhecimento e positivação do respeito à sua dignidade 

pessoal, como finalidade jurídica das normas. Esse é o entendimento de Marcio 

Sotelo Felippe: 

A dignidade é o fim. A juridicidade da norma positiva consiste em se poder 
reconhecer que, tendencialmente, ela se põe para esse fim. E se não se 
põe, não é legítima. A razão jurídica se resolve em uma determinada 
condição humana em que cada indivíduo é, para a humanidade, o que uma 
hora é para o tempo: parte universal e concreta do todo indissolúvel.39 (grifo 
no original) 
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 Após a exposição da origem e positivação da dignidade humana como 

princípio fundamental reconhecido internacionalmente, cumpre elucidar as tentativas 

conceituais da expressão “dignidade da pessoa humana”, o que vem a ser essa 

dignidade, o que abrange essa dignidade. 

 O conceito de dignidade humana é de difícil delimitação, pois envolve várias 

concepções e influências do dinamismo da evolução social.40 

 O que seria a dignidade humana? Simplesmente é a essência de cada ser 

humano, é o aspecto ligado à sua natureza como pessoa, seu aspecto subjetivo, sua 

integridade física, psíquica, seu viver, seu existir, o qual deve pautar-se de todas as 

condições essenciais para o pleno exercício de sua vida. E tudo isso destinado a 

todos os seres humanos, independentemente de raça, origem, idade etc.  

 Porém, sobre a dignidade, o seu conceito e a utilização dessa expressão, é 

interessante mencionar que essa esfera que envolve a essência do ser humano, da 

pessoa humana, não pode ser utilizada de forma banalizada, onde toda e qualquer 

situação deva ser vinculada ao exercício e concretização desse princípio 

fundamental.41 

 Dessa forma, tudo estaria vinculado ao ser humano e a sua dignidade, do 

farol quebrado que atrapalha o trânsito à chuva intensa que atrapalha o feriado 

prolongado de quem se propôs a viajar no único período de folga. Nesse contexto, 

tudo, inclusive situações banais e corriqueiras, afetaria a dignidade da pessoa 

humana. 

 Por isso, esse princípio fundamental, base de todo o ordenamento jurídico 

constitucional e infraconstitucional, norteador e limitador das relações 

Estado/particular e particular/particular, deve se voltar para o que realmente é 

importante para a concretização e respeito da integridade subjetiva, para a aplicação 

e fiscalização do cumprimento dos direitos essenciais ao ser humano, à sua vida, ao 

pleno exercício do seu existir. 
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 Plácido e Silva expressa o sentido da expressão dignidade no seu 

Vocabulário Jurídico: 

Dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, 
consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por 
uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida; compreende-
se também como o próprio procedimento da pessoa, pelo qual se faz 
merecedor do conceito público; em sentido jurídico, também se entende 
como a distinção ou honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo 
ou título de alta graduação. No Direito Canônico, indica-se o beneficio ou 
prerrogativa decorrente de um cargo eclesiástico.42(grifo no original) 

 
 Todo ser humano possui dignidade, e, sendo ela inerente à pessoa, faz parte 

de sua essência e de sua natureza.43  

Para Ingo Wolfgang Sarlet a dignidade da pessoa humana é: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direito e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.44 
 

 Seguindo as mencionadas lições, o autor se refere à dignidade da pessoa 

humana como uma qualidade inerente ao ser humano capaz de lhe proporcionar 

garantias normativas de proteção diante da prática de qualquer ato desumano, bem 

como de meios necessários viabilizadores dos bens mínimos existenciais 

indispensáveis para uma vida saudável, ou seja: digna!  

 Essa qualidade intrínseca faz parte da essência de todo ser humano como 

núcleo de sua existência, o que deve ser respeitado, protegido e intocado.45  

 Alexandre de Moraes invoca o valor moral e espiritual ligado ao conceito de 

dignidade da pessoa humana: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
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sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos.46(grifo no original) 

 
 No entendimento de Eduardo Carlos Bianca Bittar, a dignidade humana pode 

ser considerada tanto um atributo em virtude do qual o indivíduo tem direito a ser 

respeitado pelo outro (particular ou Estado), como um atributo ligado a sua 

valorização pessoal: 

A dignitas é um atributo que se confere ao indivíduo desde fora e desde 
dentro. A dignidade tem a ver com o que se confere ao outro (experiência 
desde fora), bem como com o que se confere a si mesmo (experiência 
desde dentro). A primeira tem a ver com o que se faz, o que se confere, o 
que se oferta (instrumentos, mecanismos, modos de comunicação, 
tratamentos, investimentos, esclarecimentos, processos informativos e 
educativos...) para que a pessoa seja dignificada. A segunda tem a ver com 
o que se percebe como sendo a dignidade pessoal, com uma certa auto-
aceitação ou valorização-de-si, com um desejo de expansão de si, para que 
as potencialidades de sua personalidade despontem, floresçam, emergindo 
em direção à superfície.47(grifos no original) 

 
 Nessa cadência, o autor completa o raciocínio sobre dignidade da pessoa 

humana, no sentido de que a sua titularidade, o seu merecimento estão diretamente 

ligados a cada ser humano, “pelo simples fato de ser pessoa”, e que a legitimidade 

para o exercício de sua proteção existe independentemente de aspectos sociais, 

políticos, raciais ou étnicos.48 

 Antonio Junqueira de Azevedo traz o aspecto axiológico do conceito de 

dignidade da pessoa humana, na medida em que o compara com o conceito 

normativo, sendo esses conceitos passíveis de valoração: 

No caso da dignidade humana, o conceito, além de normativo, é axiológico 
porque a dignidade humana é valor – a dignidade é a expressão do valor da 
pessoa humana. Todo “valor” é a projeção de um bem para alguém; no 
caso, a pessoa humana é o bem e a dignidade, o seu valor, isto é, a sua 
projeção.49 (grifos no original) 

 
 O autor completa o seu raciocínio sobre a expressão dignidade da pessoa 

humana, considerando-a como um princípio destinado à proteção da vida e, 

consequentemente, à integridade física e psíquica do indivíduo, além da presença 

das condições mínimas existenciais para o desenvolvimento da vida humana, 
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abarcando a liberdade e a convivência no meio social com a concretização da 

igualdade.50 

 Posteriormente à tentativa conceitual em relação ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, vale demonstrar a inserção de tal princípio no ordenamento jurídico 

pátrio, como norteador das normas jurídicas e da interpretação de todo sistema 

jurídico nacional.  

Na opinião de Flávia Piovesan: 

O valor da dignidade humana – ineditamente elevado a princípio 
fundamental da Carta, nos termos do art. 1º, III – impõe-se como núcleo 
básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como critério e 
parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do 
sistema constitucional instaurado em 1988. [...] Na ordem de 1988, esses 
valores passam a ser dotados de uma especial força expansiva, projetando-
se por todo universo constitucional e servindo como critério interpretativo de 
todas as normas do ordenamento jurídico nacional.51 

 Para elucidar o ingresso do princípio da dignidade humana no ordenamento 

jurídico brasileiro, cumpre salientar que o seu reconhecimento além de ser 

conseqüência das influências internacionais de preocupação mundial com a 

integridade do ser humano, principalmente após a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, sobreveio também das transformações políticas e sociais do 

nosso país, que levaram à ocorrência da redemocratização após um período de 

“dureza política”.52  

 
  Seguindo esse entendimento, as considerações de Flávia Piovesan: 
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Preliminarmente, é necessário frisar que a Constituição Brasileira de 1988 
constitui o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 
dos direitos humanos no Brasil. O texto de 1988, ao simbolizar a ruptura 
com o regime autoritário, empresta aos direitos e garantias ênfase 
extraordinária, situando-se como o documento mais avançado, abrangente 
e pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional do país.53 

 
 A Constituição da República de 1988 proclama o princípio da dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, 

conforme o texto normativo do artigo 1º, inciso III. José Cabral Pereira Fagundes 

Júnior aduz: 

[...] “que o respeito à dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos 
pilares que sustentam a legitimação de atuação do Estado, proibindo idéia 
que procure de alguma forma restringi-la – quer dentro da sua dimensão 
material ou espiritual -, que, portanto, deverá ser tida como ilegítima desde 
o nascedouro, impondo-se-lhe a pecha de inconstitucional”.54 

 
 Para José Afonso da Silva, o princípio é considerado como fundamento em 

virtude de seu valor supremo na concepção de Estado Democrático de Direito: 

Se é fundamento é porque constitui num valor supremo, num valor fundante 
da República, da Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, 
não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem 
política, social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, 
porque está na base de toda a vida nacional.55(grifos no original) 

 No entendimento de José Joaquim Gomes Canotilho, todos os princípios que 

regem o Estado Democrático de Direito devem estar baseados no respeito à 

dignidade da pessoa humana, sendo este um princípio estruturante fundamental de 

constituição do Estado, devendo todo o seu ordenamento jurídico nele pautar-se.56 

 Como fundamento do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade 

da pessoa humana está refletido também nos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil elencados no artigo 3º da Constituição Federal57.  
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O cumprimento desses objetivos traduz o respeito e a concretização do 

princípio que fundamenta toda a ordem jurídica nacional, na medida em que 

pretende a construção de uma sociedade fundada na liberdade, na justiça e na 

solidariedade, garante o desenvolvimento nacional, busca acabar com a pobreza e a 

marginalização como forma de redução das desigualdades sociais e regionais e 

enfim, objetiva o bem comum por meio da não discriminação dos cidadãos, 

independentemente de raça, origem, sexo, cor, idade e qualquer outra característica 

própria.58 

 As lições de Anna Candida da Cunha Ferraz trazem à baila a vinculação do 

princípio da dignidade da pessoa humana na organização e atuação estatal: 

O princípio da dignidade humana, ou da dignidade da pessoa humana 
alcança, no contexto da Constituição de 1988, espaço ímpar. Enunciado 
dentre os princípios fundamentais do Estado brasileiro (art. 1º, III), ele 
preordena a compreensão e a interpretação dos direitos sediados no núcleo 
central da Constituição (Título II), a organização dos poderes e do Estado e, 
particularmente, a atuação dos poderes na conformação legislativa dos 
direitos, quando necessária ou possível, e na aplicação das normas 
constitucionais e infraconstitucionais consagradoras, limitadoras ou 
restritivas de direitos, seja pelo Poder Executivo no exercício da 
administração e do estabelecimento de políticas públicas, seja pelo Poder 
Judiciário, no exercício especial da guarda da Constituição e da jurisdição 
constitucional das liberdades.59  

 O Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, diante do 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana expresso em sua Magna 

Carta, não só deve proteger os direitos relacionados à dignidade do ser humano, 

atuando com suas garantias contra quem ofendê-lo, mas também deve pautar-se 

em limitações a fim de não ferir esses direitos em sua atuação, de acordo com a 

citação de Chaim Perelman: 

[...] Nesse sistema, o respeito pelos direitos humanos imporá, a um só 
tempo, a cada ser humano – tanto no que concerne a si próprio quanto no 
que concerne aos outros homens – e ao poder incumbido de proteger tais 
direitos a obrigação de respeitar a dignidade da pessoa. Com efeito, corre-
se o risco, se não se impuser esse respeito ao próprio poder, de este, a 
pretexto de proteger os direitos humanos, tornar-se tirânico e arbitrário. 
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Para evitar esse arbítrio, é, portanto, indispensável limitar os poderes de 
toda autoridade incumbida de proteger o respeito pela dignidade das 
pessoas, o que supõe um Estado de direito e a independência do poder 
judiciário. [...] Assim também o Estado, incumbido de proteger esses direitos 
e fazer que se respeitem as ações correlativas, não só é por sua vez 
obrigado a abster-se de ofender esses direitos, mas tem também a 
obrigação positiva da manutenção da ordem. Ele tem também a obrigação 
de criar as condições favoráveis ao respeito à pessoa por parte de todos os 
que dependem de sua soberania.60 

 Isso demonstra a dupla concepção do princípio da dignidade da pessoa 

humana: direito de proteção que cada indivíduo possui seja em relação à atuação do 

Estado na sua vida, seja em relação à atuação dos próprios semelhantes, ou seja, 

dos outros particulares das relações privadas.61  

 Considerado parâmetro de atuação do Estado Democrático de Direito, como 

princípio fundamental, a dignidade humana tem eficácia plena62 e ampla 

efetividade63, pois atua no campo axiológico, de grau máximo, como parâmetro de 

elaboração, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Inclusive, é o princípio 

da dignidade da pessoa humana que inspira os direitos fundamentais elencados na 

Constituição Federal. 

 Sobre a tentativa conceitual dos direitos fundamentais elencados no Título 

II64, a partir do artigo 5º da Constituição da República de 1988, Ingo Wolfgang Sarlet 

traça uma distinção didática entre direitos do homem (no sentido de direitos naturais 

positivados, ou ainda não), direitos humanos (positivados na esfera do direito 
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internacional) e direitos fundamentais (direitos reconhecidos ou outorgados e 

protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado). 65 

 O que importa nesse ponto é a ligação entre o princípio da dignidade da 

pessoa humana e os direitos fundamentais. Estes são inspirados pela dignidade 

humana e pragmaticamente operacionalizam o objetivo desse princípio fundamental, 

sendo meios de concretização da realização da pessoa humana.66 

 Ao mesmo tempo os direitos fundamentais atuam como regras de proteção 

da atuação estatal em relação à dignidade do cidadão e também como 

direcionamento das relações entre os próprios particulares. Nesse sentido, Ingo 

Wolfgang Sarlet:  

Neste contexto, não restam dúvidas de que todos os órgãos, funções e 
atividades estatais encontram-se vinculados ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, impondo-se-lhes um dever de respeito e proteção, que se 
exprime tanto na obrigação por parte do Estado de abster-se de ingerências 
na esfera individual que sejam contrárias à dignidade pessoal, quanto no 
dever de protegê-la (a dignidade pessoal de todos os indivíduos) contra 
agressões oriundas de terceiros, seja qual for a procedência [...] Assim, 
percebe-se, desde logo, que o princípio da dignidade da pessoa humana 
não apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas também 
condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade dos 
indivíduos.67 

Trata-se da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais na 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. No primeiro caso da 

eficácia vertical, temos como sujeitos dos direitos fundamentais, o Estado 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) como destinatário e o cidadão como beneficiário 

desses direitos. E no segundo caso, onde há a eficácia horizontal dos direitos 
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fundamentais, de ambos os lados, os sujeitos de direitos são os próprios cidadãos, o 

que implica alguma influência do âmbito dos direitos fundamentais na órbita civil.68 

Evidentemente há direitos fundamentais que, inspirados pelo princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, encontram-se direcionados para a 

aplicação na órbita civil, inclusive em questões do direito de família. E, 

indubitavelmente, o próprio princípio da dignidade possui a área da família como o 

âmbito mais favorável de concentração. 

 Centralizando o presente trabalho, resta esclarecer neste capítulo a 

vinculação do princípio da dignidade da pessoa humana com as relações familiares, 

com as diretrizes do direito de família, e, em particular, com os aspectos da filiação, - 

o que será mais aprofundado posteriormente –, no sentido de que é a família o 

centro de desenvolvimento da personalidade humana, sendo o local favorável para a 

plena concretização do valor da dignidade humana.  

 Tanto se confirma que, no capítulo da Magna Carta destinado à família, 

encontramos várias normas que refletem a valorização do ser humano, membro da 

entidade familiar, como forma de concretização do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. Desse modo, a família, amparada pela Constituição 

da República, possui total vinculação com a afirmação da dignidade dos membros 

familiares. Um dos objetivos da família, aliás, é a realização do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Exemplificando, a dignidade da pessoa humana 

encontra-se de forma explícita nos artigos69 226, §7º, 227, caput e 230 do texto da 

Constituição de 1988, como normas protetivas e assecuratórias do cumprimento do 

princípio fundamental. 
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 Nessa cadência, após a exposição dos aspectos fulcrais inerentes ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, objetiva-se, a partir de agora, a análise 

do reflexo constitucional às relações familiares, com a demonstração dos novos 

paradigmas decorrentes da valorização da dignidade do ser humano.  

 

2 Desenvolvimento histórico do conceito de família 

 

 A família é um fenômeno universal encontrado em todas as nações 

mundiais70. Como reflexo do aspecto social, tal instituição evolui na medida em que 

as mudanças avançam na sociedade e nela são refletidas. Dessa forma também 

evoluem as normas jurídicas aplicáveis à família, pois o Direito possui o dever de 

acompanhar e se adaptar às mutações sociais. 

 Partimos de uma realidade retrógrada da família ligada à figura do  pater  e 

dos critérios religiosos, para a concepção moderna diante da evolução de vários 

aspectos ligados à vida em sociedade, o que será exposto adiante. 

 

2.1 Concepção de família: da época romana até a fas e pré Constituição da 

República de 1988 

 

É evidente a transformação social ocorrida durante todo o período antecessor 

à Constituição da República de 1988, que resultou nos novos paradigmas do que 

consideramos como família atualmente. 

  Em Roma, a família era chefiada pelo pater familias, figura masculina sem 

ascendente vivo71 naquele núcleo, indivíduo possuidor de todos os poderes, 

inclusive o de vida e de morte em relação aos seus descendentes, podendo impor-

lhes castigos, vendê-los e até determinar-lhes a pena de morte.72 Esse tipo de 

família possuía de forma concentrada todos os poderes ligados ao aspecto 

econômico, religioso, político e jurisdicional. Quem exercia a figura do pater era o 

                                                           
70

 NETO, Antonio Luis Machado. Sociologia Jurídica. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 289.  
71

 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di Diritto Romano. Quinta Edizione, riveduta e accresciuta. Milano: 
Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1912, p. 150: “Di regola è pater familias colui che non ha 
ascendenti vivi nella famiglia romana: e poiche tali ascendenti nella famiglia romana non può averli 
che di padre, si può dire che è di regola paterfamilias colui che non ha altro ascendente vivo in linea 
maschile. Egli sarà quindi il padr, l´avo paterno e il bisavolo dei membri nati nella famiglia”. 
72

 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 6ª ed. revista e acrescentada. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, vol. II, p. 249. 



30 

 

sacerdote, o juiz e o administrador dos bens da família.73 O pater exercia total poder 

marital sobre a mulher e o pátrio poder sobre seus descendentes, e, inclusive, sobre 

as mulheres casadas com seus descendentes.74 

 Resumidamente, a família romana era caracterizada pela religião que 

cultuava os antepassados75, sendo cada núcleo familiar o local para o exercício 

desse culto, pela sujeição dos membros familiares ao poder do pater, do chefe, de 

forma hierarquizada e pela concentração da administração do patrimônio por meio 

do domínio do soberano, tendo a família grande interesse patrimonial.  

 A preocupação com o culto religioso aos deuses de cada família era tão 

intensa que um filho poderia deixar de pertencer àquela família caso declarasse a 

sua não adoração aos deuses que a acompanhavam.76 

 Quanto à relação de parentesco, essa questão não era vinculada à 

consanguinidade, pois no direito romano havia o reconhecimento do filho adotivo 

como filho verdadeiro, integrante da família. Além disso, bastava que a pessoa 

estivesse sob a autoridade do pater  comum para existir a relação de  parentesco, 

independentemente dos laços sanguíneos.77 

 Sobre o casamento, os romanos reconheciam a possibilidade de sua 

dissolução caso não houvesse mais a affectio, que deveria estar presente por toda a 

vida matrimonial e não somente no momento de sua celebração, sendo possível, 

portanto, a ocorrência do divórcio.78 Essa situação foi alterada posteriormente pelo 

Direito Canônico, que considerava o casamento indissolúvel, pois o que foi 
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celebrado por Deus, pelos sacerdotes da Igreja, não poderia ser dissolvido pelo 

homem: quod Deus conjunxit homo non separet.79 

 Dessa forma, no decorrer da Idade Média, na vigência do Direito Canônico e 

com o surgimento do cristianismo, prevaleceu a doutrina da Igreja católica quanto ao 

conceito de família, sendo esta somente a instituída pelas bênçãos sagradas do 

matrimônio religioso. Somente a Igreja católica tinha o poder de oficializar a união 

entre homem e mulher, a fim de serem considerados casados, e reconhecidos como 

família. Nesse sentido, a afirmação de Arnoldo Wald: “durante a Idade Média, as 

relações de família se regem exclusivamente pelo direito canônico, sendo que, do 

século X ao século XV, o casamento religioso é o único conhecido.”80 

 Além do casamento religioso como forma de constituição de família, a Igreja 

instituiu outras normas, principalmente em relação à filiação, considerando ilegítimos 

os filhos havidos fora do casamento, chamados de “bastardos”, e colocados de fora 

do direito sucessório. Instituiu, ainda, os impedimentos matrimoniais vinculados à 

relação de parentesco entre as partes, à incapacidade e à existência de vícios de 

consentimento.81 

Por outro lado, foi o cristianismo que abrandou o poder do pai nas relações 

familiares, reduzindo a soberania do pater familias do direito romano, uma vez que o 

pai não poderia mais condenar o seu filho à morte, surgindo também nessa época o 

fundamento dos deveres do pai com a manutenção, criação e proteção de sua prole, 

relacionando o exercício da paternidade com a divindade de Deus e seus 

ensinamentos.82 

 Durante a Idade Moderna houve uma sensível mudança no tocante à figura 

do pater familias, quando os ideais de liberdade e igualdade provenientes da 

Revolução Francesa influenciaram a alteração do contexto familiar, com a mudança 

da família-tronco, com a chefia do pater familias sobre todos os descendentes de um 

ancestral comum, para o início da família-nuclear.83 O grupo familiar foi reduzido, 
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concentrando-se nas figuras de pai, mãe e filho ou filhos, a família nuclear. Esta, 

porém, ainda chefiada pela figura masculina, hierarquizada, sem preocupação com 

as expectativas individuais de quem a compõe, mas sim com as expectativas de 

acúmulo de patrimônio objetivado. 

 Para encerrar a exposição das principais características da família durante o 

período da Idade Média e da vigência do Direito Canônico, que transcorreu também 

pela Idade Moderna, importa dizer que a família correspondia ao modelo patriarcal, 

com a chefia do marido/pai que era considerado hierarquicamente superior, sendo a 

família desses períodos amplamente influenciada pela Igreja e seus ditames, e 

também regida pelo interesse patrimonial de concentração de riquezas, funcionando 

a família como forma de angariar patrimônio por meio de seus membros, tendo essa 

função como principal. 

 Dessa forma, a família nesse período poderia ser conceituada como unidade 

de produção. Como esclarece Jacqueline Filgueiras Nogueira:  

[...] numa sociedade eminentemente patriarcal e de base rural, a família 
brasileira funcionava como unidade de produção: quanto mais numerosa a 
prole, mais força de trabalho e maiores condições de sobrevivência para a 
mesma. A família era um grupo extenso, onde o poder do chefe ia além da 
família nuclear (composta somente pelos pais e filhos), se estendendo 
também aos outros familiares: avós, tios, sobrinhos etc.”84 

 Em relação à legislação brasileira, inicialmente, o Brasil-colônia era regido 

pela legislação portuguesa85, as Ordenações Filipinas, e a família portuguesa bem 

como a brasileira teve grande influência da realidade romana, e, consequentemente, 

a característica patriarcal e hierarquizada, com o comando da autoridade familiar do 

homem prevalecia.86 

 Com a Independência do Brasil em 1822 e a Constituição Imperial de 25 de 

março de 1824, nada foi alterado, pois o seu artigo 5º determinou a religião católica 

como a oficial do Império, e, assim, o seguimento de suas regras, como, por 

exemplo, o casamento católico como única forma de se constituir família no Império. 
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Ademais, essa Constituição não apresentou normas sobre o direito de família, mas 

somente sobre as formas de substituição de trono da família imperial.87 

 Os princípios do direito canônico representavam a fonte exclusiva do direito 

positivo que regulava o matrimônio. A Igreja Católica era a única titular dos direitos 

de realização e controle da instituição matrimonial. Tanto que, em 1859 houve a 

elaboração da Consolidação das Leis Civis, por Augusto Teixeira de Freitas, com a 

finalidade de ordenar o direito vigente das Ordenações Filipinas e legislação 

complementar. Este trabalho, porém, não teve qualquer alteração quanto às 

disposições sobre a família e o modo de constituição do matrimônio.88 Seguindo as 

regras do casamento realizado somente  pela Igreja, a Consolidação das Leis Civis 

trouxe a punição dos casamentos clandestinos, ou seja, realizados sem as bênçãos 

de Deus e a formalidade canônica, exigindo, inclusive, certidões extraídas dos Livros 

Eclesiásticos, para comprovar a realização do matrimônio.89  

Com a Proclamação da República no Brasil em 1889, surge para o país uma 

nova era política e social, principalmente com o ideal de separação dos poderes do 

Estado e da Igreja, com a finalidade de retirar das mãos da Igreja Católica o controle 

das pessoas naturais, em relação aos nascimentos, casamentos etc.90 Nessa 

cadência, por meio do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, ocorreu a 

instituição do casamento civil, como única forma legal de constituição de família,91 

posicionamento transportado para a primeira Constituição Republicana, de 24 de 

fevereiro de 1891, que no §4º do artigo 72 prescrevia: “A República só reconhece o 
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casamento civil, cuja celebração será gratuita”92. Contudo, esta Constituição não 

trouxe outros dispositivos de tutela das relações familiares.    

 Apesar da constituição do casamento civil, a família ainda era somente aquela 

fundada no casamento, como forma de alicerce da entidade familiar. O divórcio 

ainda não era admitido, e o casamento era destinado especialmente à procriação.93 

 Dessa forma, mesmo após a Proclamação da República, em 1889, e a 

Constituição da República, de 1891, a família patriarcal, hierarquizada, 

matrimonializada, indissolúvel e centralizadora de patrimônio continuou como 

parâmetro de realidade da época. 

 Nesse contexto surge o Código Civil de 191694, o Código de Clóvis Beviláqua, 

instituído pela Lei 3.071, de 1916, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 1917, 

fundamentalmente originado sob os reflexos do contexto anterior, ou seja, da família 

patriarcal, com os poderes de comando e decisão nas mãos do marido/pai95, com a 

atuação autoritária do chefe familiar e a preocupação com o aspecto patrimonial 

como objetivo central da família, sem, contudo, valorizar cada membro como pessoa 

na sua individualidade.96  
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 Orlando Gomes retrata as características da família, de acordo com a 

legislação de 1916: 

O Código refletia ao tempo de sua elaboração, a imagem da família 
patriarcal entronizada num país essencialmente agrícola, com 
insignificantes deformações provenientes das disparidades da estratificação 
social. Sob permanente vigilância da Igreja, estendida às mais íntimas 
relações conjugais e ao comportamento religioso, funcionava como um 
grupo altamente hierarquizado, no qual o chefe exercia os seus poderes 
sem qualquer objeção ou resistência, a tal extremo que se chegou a 
descrevê-la como um agregado social constituído por um marido déspota, 
um mulher submissa e filhos aterrados.97 

 O campo axiológico da família era totalmente voltado à autoridade e chefia 

patriarcal, tanto que a mulher casada era considerada relativamente incapaz98, pela 

lei civil, e ficava no mesmo patamar dos menores relativamente incapazes, os 

silvícolas e os pródigos na legislação civil.99 Além disso, não podia exercer 

livremente uma profissão, dependendo do consentimento do marido, conforme a 

disposição do artigo 242, VII, do Código Civil de 1916.  

 A família fundada no matrimônio era vista com bons olhos perante a 

sociedade; era a família reconhecida pelo ordenamento civil, que carregava os 

resquícios morais da Igreja como influência reflexa na sua elaboração. Diante da 

existência de família formada fora dessa concepção civil-religiosa, era vista como 

ilegítima, era marginalizada perante a sociedade.100 

 Ao longo dos anos de vigência do Código Civil de 1916, várias e importantes 

modificações culturais e sociais fizeram com que a legislação civil fosse alterada. 

Uma das mais notáveis alterações ocorreu com a Lei 4.121, de agosto de 1962, que 

ficou conhecida como “Estatuto da Mulher Casada”. Esta lei trouxe algumas 
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evoluções em relação aos direitos da mulher casada, como a abolição da 

incapacidade feminina, o direito de exercer livremente uma profissão, além de poder 

recorrer judicialmente, caso o domicílio estabelecido pelo marido a prejudicasse, e o 

exercício conjunto com o marido do pátrio poder em relação aos filhos.101 Mesmo 

depois dessa lei, remanesceram ao homem certos poderes que lhe garantiam o 

comando familiar como a chefia e a representação da família e a administração dos 

bens comuns, e a mulher tornou-se colaboradora do marido nos deveres da 

família.102  

Posteriormente, por meio da Emenda nº 9 de 28 de junho de 1977, a qual 

baniu do texto constitucional a indissolubilidade do casamento,  vem a aprovação da 

Lei nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977 – a Lei do Divórcio -,  e assim o divórcio 

passou a ser admitido em nossa legislação, inclusive o divórcio direto no seu 

art.40103, acarretando a modernização das regras concernentes ao Direito de 

Família, pois consequentemente, todos os artigos da lei civil anterior que tratavam 

da dissolução da sociedade conjugal foram revogados. 

 Em relação às normas constitucionais, as demais constituições brasileiras 

pouco contribuíram para a evolução da legislação de tutela da família. A 

Constituição de 1934 foi a mais completa, pois dedicou um capítulo à família, e ali 

aparece pela primeira vez a expressão de proteção do Estado às relações 

familiares, o que foi repetido nas Constituições seguintes. Em 1937, a Constituição 

autoritária determina que os pais possuem o dever de educação dos filhos. Os 

naturais são equiparados a legítimos e surge a responsabilidade do Estado em 

relação às crianças abandonadas pelos pais. A Constituição de 1946 traz o estímulo 

ao maior número de filhos e apresenta a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência.104 
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 Enquanto as constituições brasileiras timidamente positivam algumas normas 

sobre as relações familiares, a evolução comportamental da sociedade estava em 

verdadeira ebulição. 

 Nesse diapasão, incontáveis transformações influenciaram a mudança de 

comportamento da sociedade brasileira e automaticamente foram refletidas nos 

parâmetros da família. Aspectos culturais, sociais e políticos no decorrer do século 

XX guinavam a família para sua nova concepção.105 De fato o ordenamento jurídico 

não poderia mais usar vendas diante da realidade gritante. 

 Dentre os fatores que influenciaram a necessidade de uma nova ordem 

jurídica constitucional, há a valorização do ser humano após as atrocidades das 

Guerras Mundiais, tornando necessária a proteção da pessoa humana na sua 

individualidade, além do respeito e consideração individual. Além disso, a 

emancipação feminina com a participação econômica efetiva da mulher na vida 

familiar, com sua entrada no mercado de trabalho106, o controle da natalidade, e, 

ainda, a urbanização, a tecnologia 107e os novos paradigmas ideológicos após a 

revolta estudantil de maio de 1968, a qual permitiu um afrouxamento dos conceitos 

sociais, e inclusive a redemocratização como forma de aprimoramento de novos 

valores108. 

 Comentando os acontecimentos marcantes dessa época, Eduardo Carlos 

Bianca Bittar menciona fatos importantes que contribuíram para a conquista de 

novos valores: a morte pela Polícia Militar do Rio de Janeiro do estudante Édson 

Luis de Lima Solto, comprovando o sadismo do poder, que redundou nas revoltas 

em busca da liberdade do caráter político; a morte, nos Estados Unidos, do líder do 

movimento pelos direitos civis dos negros, Matin Luther King; a passeata dos 100 mil 

em 26 de junho de 1968, considerada a manifestação popular mais importante da 

resistência contra a ditadura; em setembro de 1968 Robin Morgan queima sutiãs em 
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praça pública em Nova York, declarando guerra à opressão feminina, na busca da 

emancipação e valorização da mulher.109 O autor contempla a influência desse 

movimento de maio de 1968 no surgimento da legislação constitucional: 

Maio de 68, por isso, pode ser tomado como o momento histórico de quebra 
de padrões comportamentais, de padrões sexuais, de emergência da 
liberdade sexual, da liberdade política, dos direitos de minorias, de 
redefinição do papel político da estética, de redefinição do papel da moral 
em direção ao pluralismo ético, de luta por redemocratização e pelo 
reconhecimento da diferença, de redefinição da hipocrisia social, questões 
que, em muitos de seus significados, redundaram na atual redação da 
democrática Constituição Federal de 1988.110 

 Assim, em razão do impacto dos acontecimentos do século XX, a nação 

passa a falar das minorias, do direito às diferenças, do pluralismo, e da tolerância, 

no sentido de conviver com as diferenças, e da questão da multiplicidade de direitos 

e organizações de grupos específicos, da valorização da família na pessoa de cada 

indivíduo que a compõe, ou seja, do respeito e valorização da pessoa humana. 

 Essas transformações de valores e de critérios políticos, sociais e de 

moralidade, resultaram na elaboração da Constituição da República de 1988, cujo  

objetivo foi a adequação das normas constitucionais do país com a nova ordem 

política e social. Nesse sentido, manifesta-se José Sebastião de Oliveira: “A 

dinâmica da sociedade e a consciência social clamava por isso.”111 

 Especificamente, ao Direito de Família, a Magna Carta trouxe novos 

contornos condizentes com as mudanças sociais ocorridas, por meio de regras de 

natureza hierárquica superior, orientadoras das normas infraconstitucionais, como 

forma de maior proteção às relações familiares, as quais, anteriormente eram 

consideradas somente de interesse particular.112  
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2.2 Família pós Constituição da República de 1988: novos paradigmas  

 

 Em primeiro lugar, como princípio fundamental de todo o ordenamento 

jurídico, e refletindo os aspectos gerais da sociedade, inclusive mundial, a 

Constituição da República de 1988 traz a dignidade da pessoa humana como valor 

principal, norteador das demais normas e parâmetro de atuação do Estado e dos 

cidadãos, como já mencionado anteriormente no item 1. 

 O centro axiológico da legislação constitucional de 1988 está no valor 

intrínseco da pessoa humana, elevado a princípio fundamental. Alguns direitos 

reconhecidos são expressões da dignidade da pessoa humana projetadas às 

relações familiares, que passaram a ser o centro determinante do desenvolvimento e 

realização pessoal de cada membro familiar.113 

 O que antes era hierarquizado e centralizado nas mãos do patriarca, do 

marido/pai, chefe daquele módulo familiar, com todos os poderes de decisão e 

administração em suas mãos, sem qualquer preocupação com a individualidade de 

cada membro pertencente àquela entidade, sendo a família o meio para a  

concentração e preservação do patrimônio passado de pai para filho no mesmo 

tronco familiar, mudou significativamente com a valorização da pessoa humana em 

decorrência de grandes acontecimentos políticos, sociais e culturais, o que foi 

devidamente recepcionado pela nova legislação constitucional, em virtude de uma 

nova realidade.  

 Com a migração da família do meio rural para os centros urbanos, o número 

de seus componentes foi reduzido. A família antiga e patriarcal era formada por 

várias pessoas com vínculo sanguíneo descendentes de um mesmo ancestral, ou de 

um mesmo tronco, e, pois, abrangia um grande número de membros com vínculo 

parental em linha reta e colateral. Ocorreu o deslocamento da economia para a área 

urbana, o número de membros da família foi diminuído, concentrando-se nas figuras 

de pai, mãe, filho ou filhos, que buscavam emprego na área industrial em grande 
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desenvolvimento, ficando agrupados em menor número e em espaços menores para 

a moradia somente dos parentes em linha reta muito próximos em grau.114 

 Surge assim, a família nuclear, a família formada pelo pai, mãe, filho ou filhos, 

caracterizada pelo número reduzido de seus membros. Comentando as razões 

dessa modificação da estrutura familiar, as lições de José Lamartine Corrêa de 

Oliveira e Francisco Muniz: 

Os sociólogos, historiadores, antropólogos e juristas têm revelado o 
processo de passagem da família patriarcal à família nuclear. Este processo 
de desintegração da família é o resultado de profundas modificações das 
estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais (revolução industrial, 
grandes concentrações urbanas, inserção da mulher no processo de 
produção e emancipação feminina).115 

 A família moderna passou a ser encarada como o núcleo de desenvolvimento 

da personalidade de seus membros, como forma de exercício da dignidade humana. 

Desaparece a hierarquia e surge o companheirismo, onde cada membro da entidade 

familiar pode opinar sobre as decisões tomadas. Cada indivíduo que compõe a 

família tem direito à realização pessoal. Deixa-se de considerar a família encarada 

somente como instituição voltada para a procriação, para a unidade de produção 

econômica, de concentração de patrimônio, para o nascimento da família como 

instrumento de realização pessoal de seus membros. Trata-se da família 

eudemonista, em que cada integrante busca seu próprio bem-estar.116 

 Isso significa que a família da atualidade não existe com o propósito egoísta 

de realização de um único membro, mas sim com a finalidade de compartilhamento 

de incentivos para que todos alcancem o seu propósito de bem-estar, com a 

concretização plena da dignidade humana.  

 Com base no ideal de dignidade da pessoa humana, significantes alterações 

ocorreram no texto constitucional de 1988, no que concerne à família. Foi necessária 
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uma atualização no campo familiar pelo legislador constituinte, em virtude da 

existência de várias situações que ficavam desamparadas legalmente.   

Segundo José Afonso da Silva, a família continua sendo considerada como a 

base da sociedade, com especial proteção do Estado – o que consta no artigo 226, 

caput, da Constituição -, e cada indivíduo que a compõe é titular de tal proteção, 

pelo fato de o Estado possuir meios de intervenção a fim de manter a integridade 

dos seus membros.117  

A proteção da família pelo Estado já havia sido positivada na Constituição de 

1934, em seu artigo 144, com a seguinte disposição: “A família, constituída pelo 

casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado.” Porém, o que se 

via na legislação anterior era o aspecto protetivo somente em relação à família 

constituída pelo casamento, a família matrimonializada, de acordo com o contexto 

social e legal da época sobre o conceito de família. Em 1988, a Constituição amplia 

o conceito de família e a abrangência de sua proteção por meio de leis que 

assegurem o desenvolvimento e a integridade dos membros que constituem o 

núcleo familiar.118 Essa proteção é direcionada à família como um todo e aos 

indivíduos que a compõem. Por certo, o interesse do Estado na proteção da 

entidade familiar encontra explicação no fato de a família ser considerada a base da 

estrutura da sociedade, ou seja, do próprio Estado, como meio de organização 

econômica, moral e social.119 

 O legislador constituinte reconheceu a influência do grupo familiar no convívio 

social, e, consequentemente, no comportamento das pessoas que compõem a 

sociedade formadora do Estado. Da família como base da sociedade decorrem os 

reflexos para o campo do trabalho, da atuação de seus membros como cidadãos em 

suas cidades, na sua nação, na humanidade. Assim, a legislação impõe ao Estado 
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uma proteção especial destinada à família, entidade formadora de opiniões e 

ações.120 

 Considerado um direito subjetivo público121, a proteção do Estado em relação 

à família e seus membros deve ser vista como um protecionismo oponível aos 

particulares da sociedade e também à atuação do próprio Estado, que não pode 

violar a dignidade familiar através de algum tipo de intervencionismo indiscriminado. 

Deve haver fundamento para a atuação estatal nas relações familiares, e esse 

fundamento deve estar totalmente ligado à proteção da dignidade humana. 

 Para chegar a esse patamar de proteção estatal sobre as entidades 

familiares, o Estado sofreu relevante modificação e partiu de uma estrutura liberal 

decorrente das legislações anteriores ao longo do século XX, quando não havia 

possibilidade de intervenção estatal nas relações privadas de direito de família, para 

uma visão social, para o Estado social, interventor nas relações privadas, em virtude 

da queda do sistema patriarcal familiar, e da visão exclusivamente patrimonial como 

objetivo da família.122 Assim, a família valorizada a partir de cada membro que a 

compõe na sua individualidade, está amparada pelo Estado, o qual zela pela 

concretização da dignidade de cada pessoa da entidade familiar.  

 O exercício de proteção familiar pelo Estado tem como característica a 

universalidade, pois encontra-se positivado nas legislações de diversas nações123, 

inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.124  

 Como consequência do reflexo do princípio da dignidade da pessoa humana 

nas relações familiares, o texto constitucional trouxe o reconhecimento de outras 

entidades familiares originadas ou não pelo casamento, sujeitas à proteção estatal, 
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conforme estabelecido pelos parágrafos 3º125 e 4º126 do artigo 226 da Constituição 

da República, de 1988 – a união estável e a família monoparental. 

 Rodrigo da Cunha Pereira traça o conceito de união estável: 

União estável é a relação afetivo-amorosa entre um homem e uma mulher, 
não adulterina e não incestuosa, com estabilidade e durabilidade, vivendo 
sob o mesmo teto ou não, constituindo família sem o vínculo do casamento 
civil.127 

 A união estável reconhecida como entidade familiar pelo parágrafo 3º do 

artigo 226 da Magna Carta foi amplamente discriminada no passado por não ter o 

selo matrimonial, e possuía a denominação de concubinato.128 Tais uniões informais 

não eram reconhecidas como família e tampouco geravam direitos e obrigações na 

seara familiar, e as controvérsias oriundas desse tipo de relação eram tratadas no 

âmbito civil, do direito das obrigações.129 Os casais eram considerados sócios na 

chamada “sociedade de fato” e os direitos patrimoniais surgiam a partir do momento 

em que ficasse demonstrada a efetiva participação na aquisição do patrimônio.130 

 A Constituição da República de 1988 reconheceu a união estável como 

entidade familiar e assim curvou-se à nova realidade social, com o intuito de 

amparar várias situações do cotidiano familiar que ficavam marginalizadas 

legalmente.131 Posteriormente, a legislação ordinária surge para dar 
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instrumentalidade ao reconhecimento constitucional e estabelecer as normas sobre 

o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão (Lei 8.971/1994) e também 

especificar os requisitos de convivência duradoura, contínua e pública da união 

estável com o objetivo de constituir família, os direitos e deveres dos companheiros 

e a meação do patrimônio adquirido durante a união (Lei 9278/1996).132 Referidas 

leis ordinárias foram revogadas pelo Código Civil de 2002, com a inclusão da 

matéria atinente a união estável no Livro de Família (artigos 1723 a 1727).133 

 Além da união estável reconhecida como entidade familiar, a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes também foi elencada no rol de 

família amparada pela proteção estatal no parágrafo 4º134 do artigo 226 da 

Constituição da República, de 1988. É a chamada família monoparental, formada 

não pelo casal e seus filhos, mas por um dos pais e seus descendentes. Esse 

modelo familiar surge da morte de um dos genitores e também da separação ou do 

divórcio entre o casal, ficando um dos pais com a guarda dos filhos. O crescimento 

da família monoparental ocorreu em virtude da liberalidade estabelecida pela Lei do 

Divórcio em 1977, visto que as mulheres, até então dominadas pelos maridos, 

puderam encerrar relacionamentos infelizes e, mais ainda, com sua emancipação 

econômica, puderam possibilitar essa nova realidade social, assumindo, por muitas 

vezes sozinhas, a chefia e a administração familiar.  

 Para Eduardo de Oliveira Leite, a família monoparental sempre existiu, porém 

ficava à margem da lei, como a união estável. Tal fenômeno não era detectado 

como uma realidade jurídica. Alerta o autor que o primeiro país a enfrentar a 

situação foi a Inglaterra, em 1960, que passou a se preocupar com as 
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consequências da ruptura da vida matrimonial nas suas estatísticas, referindo-se a 

essas famílias como one-parent families ou lone-parent families.135 

 Além disso, a monoparentalidade também decorre nos casos de adoção 

unilateral, na separação de fato, nos casos de inseminação artificial post mortem, na 

vida das chamadas “mães solteiras”, e também no caso de tutela realizada por uma 

única pessoa.136  

 O reconhecimento explícito pela Constituição da República de 1988 do 

casamento, da união estável e da família monoparental como entidades familiares, 

nessa ordem, de acordo com o artigo 226, caput e seus parágrafos, não significa 

qualquer meio de hierarquia ou supremacia de uma entidade em relação à outra. 

Manifesta-se Gustavo Tepedino: “Não pretendeu, com isso, o constituinte criar 

famílias de primeira e segunda classes, já que previu, pura e simplesmente, diversas 

modalidades de entidades familiares, em igualdade de situação.”137 

 Apesar do reconhecimento de três entidades familiares pela Constituição da 

República de 1988, ou seja, a decorrente do casamento, da união estável e a 

chamada família monoparental, a realidade social aponta a existência de outras 

formas de família, principalmente em razão da afetividade como fundamento e elo 

das relações familiares. A questão do afeto como valor jurídico será abordada 

posteriormente em tópico específico no presente trabalho138. 

 Dessa forma, a família não pode mais ser entendida como um ato da 

natureza, mas sim como um fato cultural, pois sofre variações de acordo com o 

tempo e o espaço. Trata-se de um conceito em constante transformação em virtude 

das mudanças sociais e culturais de uma sociedade. E o ordenamento jurídico 
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deverá acompanhar essas alterações e adaptar as normas para regular e amparar 

as novas relações resultantes dessa constante mutação.139 

 Diante dessa constatação axiológica, muitos autores entendem não ser 

taxativo o rol estabelecido pelo artigo 226 da Constituição da República, de 1988. 

Para Rodrigo da Cunha Pereira, a família transmudou de singular para plural, 

existindo outras formas de família que não estão elencadas no artigo 226, como, por 

exemplo, dois irmãos que vivem juntos, ou avô e neto. Afirma que o Direito deve se 

preocupar em proteger a essência da entidade familiar e não a forma como ela 

surge.140 Portanto, na hipótese de reconhecimento de outras entidades familiares 

além das enumeradas pela regra constitucional, este rol do artigo 226 é meramente 

exemplificativo, na medida em que a família não pode ser encaixada sob formalismo 

rígido. 

 Nesse ínterim, Maria Berenice Dias cita as seguintes formas de entidades 

familiares: a) matrimonial: decorrente do casamento; b) informal: decorrente da 

união estável; c) homoafetiva: através da união de pessoas do mesmo sexo; d) 

monoparental: formada por um dos genitores com seu filho ou filhos; e) anaparental: 

família sem pais:“a convivência sob o mesmo teto, durante longos anos, por 

exemplo, de duas irmãs que conjugam esforços para a formação do acervo 

patrimonial constitui uma entidade familiar.”; f) pluriparental ou mosaico: resultante 

da união de pessoas vindas de outras relações com seus filhos, e ainda muitas 

vezes têm filhos em comum; g) paralela: é o chamado concubinato; h) eudemonista: 

a família vinculada pelo afeto, com respeito à realização pessoal de cada membro 

na busca da felicidade.141 

                                                           
139

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. As representações sociais das famílias e suas conseqüências 
pessoais e patrimoniais: uniões estáveis e uniões homoafetivas. In: CRUZ e TUCCI, Cibele Pinheiro 
Marçal. CARDOSO, Dina Darc Ferreira Lima. Revista do Advogado. Família e Sucessões. Ano 
XXXI, nº 112, julho de 2011, p. 138. 
140

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. As representações sociais das famílias e suas conseqüências 
pessoais e patrimoniais: uniões estáveis e uniões homoafetivas. In: CRUZ e TUCCI, Cibele Pinheiro 
Marçal. CARDOSO, Dina Darc Ferreira Lima. Revista do Advogado. Família e Sucessões. Ano 
XXXI, nº 112, julho de 2011, p. 138: “A vida como ela é”, como dizia Nelson Rodrigues, é muito maior 
do que as restritivas regras jurídicas. O casamento é uma criação jurídica, e a família existe antes e 
acima destes artifícios jurídicos. Por isso a função do Direito deve estar sempre voltada a proteger a 
essência, muito mais do que a forma.” 
141

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 42-53. 



47 

 

 Nem todas as formas de entidades familiares propostas pela autora são 

reconhecidas pelo Judiciário, principalmente em relação à forma de entidade familiar 

paralela. Nesse caso, a jurisprudência vem aplicando a regra atinente ao 

enriquecimento sem causa, ou seja, conforme o caso concreto, ocorre a divisão 

patrimonial como uma sociedade de fato, ou deferindo à mulher indenização pelos 

serviços domésticos prestados. Além disso, já houve determinação para a divisão do 

seguro de vida e da pensão previdenciária.142 

 Quanto à chamada família anaparental, Sérgio Resende de Barros explica a 

base dessa forma familiar e a origem do termo, afirmando “que se baseia no afeto 

familiar, mesmo sem contar com pai, nem mãe. De “origem grega, o prefixo ‘ana’ 

traduz idéia de privação. Por exemplo, ‘anarquia’ significa ‘sem governo’. Esse 

prefixo me permitiu criar o termo ‘anaparental’ para designar família sem pais.”143

 Em relação à entidade familiar homoafetiva, decorrente de pessoas do 

mesmo sexo, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4277-DF -, e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 132-RJ -, reconheceu a união 

estável de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, baseada nos princípios 

da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da autodeterminação, do pluralismo, 

da intimidade, da não discriminação, da liberdade. A decisão encampou o 

fundamento de que a Constituição da República de 1988, e mais especificamente o 

caput do artigo 226, não delimita os tipos de entidades familiares passíveis de 

proteção estatal. Além disso, não exige que a família seja formada por casais 

heteroafetivos. 144  
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 Ainda sobre as uniões homoafetivas equiparadas às entidades familiares, os 

Enunciados da V Jornada de Direito Civil aprovados pelo Conselho da Justiça 

Federal reconhecem o cabimento das discussões sobre direito homoafetivo na seara 

de Direito de Família e também a possibilidade de conversão da união estável 

homoafetiva em casamento, desde que observadas as exigências para a 

habilitação.145 

 Sobre a família pluriparental ou mosaico, denominada também de família 

recomposta (famille recomposée, de acordo com a doutrina francesa), família 

transformada, rearmada, agregada, agrupada, combinada ou mista, extensa, 

ensamblada (conforme o entendimento das doutrinas espanholas), sequenciais ou 

em rede, ou família reconstituída, denominação eleita por Waldyr Grisard Filho, e por 

ele conceituada como a estrutura familiar composta por famílias monoparentais e 

outro membro ou por duas famílias monoparentais, onde deve existir pelo menos um 

filho de uma união anterior de um dos pais.146 

 A família reconstituída retrata a união de dois contextos familiares anteriores, 

ou a inclusão de um novo membro no contexto de um núcleo monoparental já 

existente, decorrente da viuvez ou divórcio anterior. Pode ser vista por duas 

concepções, sendo uma mais ampla, na qual a família reconstituída abrangeria o 

conjunto de vários grupos domésticos onde circulam todos os filhos, isto é, de 

acordo com o entendimento francês, “a rede familiar que relaciona os diferentes 

lares formados depois da separação do casal original”.147 O conjunto de complexos 

familiares tanto do casal original, quanto do novo casal, os tios, avós etc. E, na 

concepção mais restrita, “o lugar onde convivem o novo casal, os filhos comuns e os 

filhos nascidos de relações anteriores, conformando um sistema familiar único.”148 
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 São entidades familiares que refletem diretamente o novo paradigma familiar 

pós-Constituição da República, de 1988, pois são núcleos, ou binúcleos149, 

envolvidos pelos laços do afeto, onde inclusive, a socioafetividade possui um 

ambiente propício para surgir, principalmente no tocante aos aspectos de filiação, 

tema que será desenvolvido no item 5 da Parte II do presente trabalho.  

 Dessa forma, diante do exposto, evidenciam-se os novos paradigmas de 

família oriundos da Constituição da República de 1988, principalmente como reflexo 

do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. A nova ordem 

constitucional traz ainda normas direcionadas a outros aspectos das relações 

familiares, inclusive no tocante à filiação, o que será exposto em capítulo próprio150.  

 Sintetizando o alcance constitucional sobre a família, Paulo Lôbo salienta os 

principais aspectos dessa transformação: 

A Constituição de 1988 expande a proteção do Estado à família 
promovendo a mais profunda transformação que se tem notícia, entre as 
constituições mais recentes de outros países. Alguns aspectos merecem ser 
salientados: a) a proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, 
sem restrições, explícita ou implicitamente tutelada pela Constituição; b) a 
família, entendida como entidade, assume claramente a posição de sujeito 
de direitos e obrigações; c) os interesses das pessoas humanas, integrantes 
da família, recebem primazia sobre os interesses patrimonializantes; d) a 
natureza socioafetiva da filiação prevalece sobre a origem exclusivamente 
biológica; e) consuma-se a igualdade entre os gêneros e entre os filhos; f) 
reafirma-se a liberdade de constituir, manter e extinguir entidade familiar e a 
liberdade de planejamento familiar, sem imposição estatal; g) a família 
configura-se no espaço de realização pessoal e da dignidade humana de 
seus membros.151  

 Certamente, todas as disposições constitucionais de 1988 influenciaram o 

Código Civil de 2002. A legislação ordinária ficou vinculada aos ditames da Magna 

Carta. Isso porque o Estado social preocupado em garantir o bem-estar dos 

cidadãos, passa a ter maior ingerência nas relações privadas por meio de normas 

reguladoras de interesses privados, antes totalmente normatizados pela legislação 

ordinária.152  
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 Gustavo Tepedino afirma: 

Os textos constitucionais, paulatinamente, definem princípios relacionados a 
temas antes reservados exclusivamente ao Código Civil e ao império da 
vontade: a função social da propriedade, os limites da atividade econômica, 
a organização da família, matérias típicas do direito privado, passam a 
integrar uma nova ordem pública constitucional.153 

 O interesse do Estado é manter o equilíbrio social com a manutenção da 

ordem pública, e, assim, passou a regulamentar as significativas relações jurídicas 

entre os particulares nesse sentido. Inicialmente, reconheceu e positivou por meio 

da legislação constitucional a expressão de maior representatividade da valoração 

humana. Com o foco no ser humano, o Estado tem a capacidade de proteger o 

sujeito da relação jurídica particular, e, desse modo, manter a integridade social, 

pois o interesse de impedir o comportamento inadequado do particular passou a ter 

conotação pública.154 

O valor do ser humano, da dignidade da pessoa humana, expresso na 

Constituição da República, de 1988, como princípio fundamental do Estado 

Democrático de Direito, bem como os direitos fundamentais da legislação 

constitucional, nortearam as normas ordinárias, que passaram a objetivar não 

somente a regularização dos interesses econômicos dos particulares, mas também 

a concretização do regramento constitucional fundamentado na dignidade da pessoa 

humana e no desenvolvimento individual. 

Nesse contexto surge o Código Civil de 2002 e o Direito Civil procurou se 

adaptar às normas constitucionais, deixando para trás o aspecto individualista, 

patrimonialista, conservador, patriarcal das codificações anteriores. Por meio da 

valorização da dignidade da pessoa humana consagrada constitucionalmente, a 

legislação se desvinculou do caráter patrimonialista da família, como anteriormente 

considerado: “a burguesia rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as 

relações familiares a meras relações monetárias”155 
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 Na medida em que o Direito Civil passou a acompanhar as diretrizes e os 

princípios constitucionais nas relações de direito privado, e, consequentemente, nas 

relações familiares, muitos autores passaram a utilizar a expressão Direito Civil 

Constitucional156 e também Direito de Família Constitucional. 157 

 Na opinião de Álvaro Villaça Azevedo, não é o Direito Civil que tomou vertente 

constitucional, mas sim o legislador constituinte que se preocupou em inserir matéria 

voltada ao Direito Civil no corpo da Magna Carta, com a intenção de maior 

valorização das normas e a segurança de que tais normas voltadas aos direitos dos 

cidadãos não serão modificadas, mas apenas reguladas pela legislação ordinária 

caso seja necessário.158 

 De qualquer forma, os princípios e as regras da Constituição da República de 

1988 possuem caráter vinculante e não são meras determinações de um programa 

de normas sem força imperativa. Inclusive, o regramento constitucional, inclusive, 

localiza-se no topo da pirâmide normativa159 e possui comando axiológico superior 

às fontes formais do direito privado.160 

 Ademais, quanto à aplicação das normas constitucionais nas relações de 

direito privado, Pietro Perlingieri afirma que a norma constitucional sempre acaba 

sendo utilizada quer de forma indireta ou direta. Indireta quando existir alguma 

norma específica passível de aplicação no caso concreto na legislação ordinária – 

pois essa sempre corresponderá ao direcionamento constitucional - e, direta, na 

hipótese de não existir na legislação ordinária, especificamente, regra atinente ao 

caso em questão, quando, então, a norma constitucional será aplicada diretamente. 
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Segue explicando que essa diferenciação não tem tanta importância, e o que é 

realmente relevante é a confirmação da eficácia da norma constitucional diante das 

relações pessoais e socioeconômicas de direito privado, que, de uma forma ou de 

outra, de maneira funcional, concretizam-se sob o direcionamento da normativa 

constitucional, como referencial de valores.161 Trata-se da eficácia horizontal das 

normas fundamentais.  

 Ainda, o princípio da vedação do retrocesso social defendido por José 

Joaquim Gomes Canotilho162, aplicável aos princípios e normas constitucionais, não 

permite que lei ordinária configure um retrocesso aos direitos subjetivos traçados 

pela Constituição. O Código Civil de 2002 não poderia ser caminho para esse 

retrocesso, infringindo os padrões constitucionais decorrentes dos princípios e 

direitos fundamentais.  

 Portanto, há a visão atual da disciplina civilista como Direito Civil 

Constitucional, a qual significa uma variação hermenêutica, em que se busca 

interpretar o Direito Privado, à luz da Constituição da República de 1988, norteada 

por três princípios básicos: a) valorização da dignidade da pessoa humana: art. 1º, 

III; b) solidariedade social: art 3º, I ; c) igualdade em sentido amplo, ou isonomia: art 

5º., caput. 

 Conforme entendimento de Michelle Perrot, a legislação atual não deixou de 

dar a merecida importância à família, apenas rejeitou o sistema anterior de sua 

base: 

Não é a família em si que nossos contemporâneos recusam, mas o modelo 
excessivamente rígido e normativo que assumiu no século XIX. Eles 
rejeitam o nó, não o ninho. A casa é, cada vez mais, o centro da existência. 
O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma proteção, um pouco de 
calor humano. O que eles desejam é conciliar as vantagens da 
solidariedade familiar e as da liberdade individual.[...] O que se gostaria de 
conservar da família, no terceiro milênio, são seus aspectos positivos: a 
solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto e o amor.163  

 O forte direcionamento constitucional ao direito civil fez com que o direito de 

família fosse interpretado em relação à Lei Maior. Dessa forma, a existência de 
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vários princípios constitucionais destinados às relações familiares reflete a 

necessidade de normatização e concretização das normas de Direito de Família, 

conforme o regramento da Constituição da República de 1988, que aponta para um 

modelo constitucional de família aliado aos valores da dignidade humana, da 

solidariedade social e da igualdade substancial. Tais princípios são considerados 

aspectos diferenciadores das questões familiares, no tocante ao aspecto patrimonial 

e existencial da vida privada.164 

 Porém, apesar da constitucionalização e da incidência no direito de família, de 

preceitos e princípios constitucionais e de ordem pública, tal fato não lhe retira o 

caráter essencialmente privado, pois o ato de constituir ou desconstituir uma família 

retrata a liberdade entre os particulares no campo privado. 165 O Estado, via 

Constituição da República de 1988, trouxe medidas assecuratórias da família, por 

meio da proteção de seus membros diante de ingerências ou violações para quem 

quer que seja, em virtude da importância que a família representa na vida social. 

Mas a liberdade individual de formar ou fazer parte de uma família faz parte da 

autonomia privada. 

 O Direito de Família Constitucional, ou melhor, o Direito de Família, 

interpretado sob a ótica constitucional, encontra nesse diapasão o seu fundamento 

de validade e de aplicação das normas ordinárias. A partir do momento em que a 

Carta Magna traçou regras e princípios direcionados à família, toda a legislação 

ordinária deve pautar-se nesse direcionamento, na elaboração e interpretação de 

suas normas. 

 Dessa forma, diante da valorização da pessoa humana pela normativa 

constitucional, o Direito de Família também se filiou a esse aspecto axiológico,  

desvinculando-se da característica de materialização anterior, direcionado pelos  

valores de igualdade entre homem e mulher, de pluralização das entidades 
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familiares e a sua proteção estatal, e pela isonomia dos filhos no tocante à 

filiação.166  

 A família da atualidade é considerada como tal, independentemente de 

instrumento ideal para maior produção econômica, pois, anteriormente, quanto mais 

número de filhos, maior a produtividade e a chance de aquisição e concentração 

patrimonial. Era a família, até a codificação de 1916, patriarcal, hierarquizada. Após 

a positivação dos novos valores na legislação constituinte, o novo padrão familiar da 

modernidade foi efetivado por meio da família nuclear, reduzida ao par conjugal e 

poucos filhos, concentrada num sistema de relações horizontais e não verticais, de 

igualdade, baseado no afeto entre seus membros, na busca da evolução moral e 

afetiva dos componentes do núcleo, em contrapartida ao seu antigo aspecto 

patrimonial. 

 Assim, como consequência decorrente do novo aspecto axiológico 

constitucional e familiar a partir da valorização do indivíduo, do ser humano, foi a 

despatrimonialização ou a repersonalização do direito de família, afastando a ideia 

de núcleo de produção econômica da entidade familiar, renovada no ideal de 

satisfação pessoal de seus membros, por meio do livre desenvolvimento da 

personalidade de quem a compõe. A família como instrumento, como local para o 

desenvolvimento pleno da personalidade humana. Além disso, a família constituída 

com base no valor jurídico do afeto. 

 

3 Livre desenvolvimento da personalidade nas relaçõ es familiares 

 

 A evolução da família, e os novos paradigmas constitucionais, refletem 

consequências diretas no âmbito da filiação, evidentemente interligado com o 

aspecto da possibilidade de livre desenvolvimento da personalidade do ser humano. 

 A família é o local centralizador das relações filiais e também o instrumento 

por meio do qual o indivíduo deve possuir amplas condições de desenvolver sua 

personalidade, ou suas potencialidades, de forma plena.  
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Quanto à personalidade, esta pode ser considerada como um dos aspectos 

mais intrínsecos da individualidade pessoal. A personalidade está diretamente ligada 

à pessoa e vinculada a todos os atributos humanos, físicos, emocionais e espirituais, 

os quais acabam por integrá-la. 

Atualmente, a pessoa não pode ser somente considerada como sujeito de 

direito ligado à capacidade jurídica, com poderes de atuação nos negócios jurídicos, 

como forma de equiparação entre personalidade e capacidade jurídica, de acordo 

com o Código Civil alemão (§1º do BGB – Bürgerliches Gesetzbuch). Este adotou a 

doutrina jurídica de Savigny no final do século XIX (1896), para quem o conceito de 

pessoa estava ligado somente ao seu aspecto formal, considerado somente como 

componente para a construção de relações jurídicas, predominando naquela época 

a expressão “capacidade jurídica”, o que certamente influenciou a elaboração do 

Código Civil brasileiro de 1916 no tocante à equiparação das expressões (art. 2º ).167 

No decorrer da história, a noção de pessoa e também de personalidade foi 

amplamente atacada pela ruptura totalitarista, através do regime nacional-socialista 

da Alemanha nazista. Tanto que em 1935, no auge do nacional-socialista, ocorreu a 

promulgação da Lei do Cidadão do Reich (Reichsbürgergesetz – RGB), que retirou o 

conceito de pessoa do ordenamento jurídico alemão e o substituiu pela noção de 

cidadão do Reich (Reichsbürger), de acordo com o  §2º da citada lei: “Cidadão do 

Reich é apenas o nacional de sangue alemão ou afim, que com seu comportamento 

demonstre que está disposto e apto a servir com lealdade ao povo e ao Reich 

alemães.”168  

Desse contexto derivaram todas as atrocidades praticadas contra o ser 

humano na Segunda Guerra Mundial, as quais trouxeram a preocupação global com 

a concepção da pessoa e sua proteção, inclusive de sua personalidade, ligada ao 

aspecto ético e não somente jurídico do ser humano, de acordo com o entendimento 
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trazido por Kant e pelos valores iluministas.169 Dessa forma, com o final da Segunda 

Grande Guerra em 1945 e a derrota do regime nacional-socialista, surge uma nova 

perspectiva axiológica fundada no ser humano como pessoa e também à sua 

dignidade. 

Após a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 

pela ONU, ocorre a promulgação da Lei Fundamental na Alemanha em 1949 voltada 

para a proteção dos direitos fundamentais direcionados a todo ser humano. Além 

disso, a implantação da Corte Constitucional alemã em 1951 (BVerfG) contribui para 

a efetivação dos direitos fundamentais de proteção humana e para a concretização 

do aspecto ético do valor da pessoa e de sua personalidade, e com eficácia imediata 

perante o Estado e inclusive terceiros – eficácia vertical e horizontal dos direitos 

fundamentais.170 

Sobre a eficácia dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e 

o direito ao livre desenvolvimento da personalidade entre particulares, Hans Carl 

Nipperdey traça o estabelecido correspondentemente nos artigos 1 I e 2 I da Lei 

Fundamental alemã como normas de princípio com vigência imediata para a 

totalidade do ordenamento jurídico, ou seja, o efeito absoluto dos direito 

fundamentais tanto para o direito público, quanto para o direito privado.171 

No ordenamento jurídico brasileiro, a promulgação da Constituição da 

República de 1988 trouxe as diretrizes da Lei Fundamental alemã quanto aos 

princípios e direitos fundamentais, e o seu artigo 5º retrata várias possibilidades de 
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regulamentação e influência das normas constitucionais nas relações de direito 

privado.172 

Nesse contexto, a elaboração do Código Civil de 2002 objetivou pautar-se às 

diretrizes das normas constitucionais, conforme já exposto no presente trabalho, 

desvinculando-se do caráter totalmente patrimonial das relações jurídicas e 

voltando-se para a maior valorização do ser humano, inclusive da proteção de sua 

personalidade como valor inerente e intrínseco da pessoa, o que acabou sendo 

positivado nos artigos 11 a 21 do novo Código Civil, em capítulo denominado “Dos 

direitos da personalidade”. Sobre estes, Paulo Mota Pinto traz o conceito de um 

direito geral de personalidade, como um direito que abarca todos os aspectos da 

personalidade humana: 

Direito este por sua vez, que, no que toca às relações com eventuais 
direitos “especiais” de personalidade, se pode conceber como um único e 
esgotante direito, que exclui autônomos e particulares direitos de 
personalidade, ou como “direito-matriz ou direito fundante”, em que 
enraízam direitos singulares de personalidade relativamente autônomos, 
subsistindo ao seu lado como desenvolvimentos e concretizações 
particulares da tutela geral da personalidade.173 

 Para o autor, o direito geral de personalidade consagrado no artigo 70º, nº 1, 

do Código Civil português (“tutela geral da personalidade”), decorre da positivação 

do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, no artigo 26º, nº1, da 

Constituição da República Portuguesa, o qual foi considerado o fundamento 

constitucional para o direito civil. Igualmente como previsão constitucional no direito 

alemão, no artigo 2, parágrafo 1, da Lei Fundamental, como forma de concretização 

da dignidade da pessoa humana prevista no artigo 1, parágrafo 1, da citada lei.174            

 Os direitos de personalidade consagrados pelo Código Civil brasileiro são 

determinações da legislação ordinária, de direito privado, e também estão 
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positivados como direitos fundamentais pela Constituição da República de 1988. 

São considerados direitos pluridisciplinares, conforme entendimento de Paulo Luiz 

Netto Lôbo, na medida em que a inserção de tais direitos nas legislações 

constitucional e ordinária não deve ser vista como forma individualizante de 

interpretação, mas sim como meio de intersecção através do chamado direito civil 

constitucional, por meio do estudo da dimensão constitucional/civil da matéria, sem 

exclusão de uma sobre a outra.175               

 Carlos Alberto Bittar apresenta os direitos da personalidade na concepção 

positivista e naturalista. Segundo o autor, para os positivistas como De Cupis e 

Tobeñas, tais direitos “têm função especial em relação à personalidade, constituindo 

o minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo. Constituem direitos cuja 

ausência torna a personalidade uma suscetibilidade completamente irrealizável, sem 

valor concreto.”176 Porém, os positivistas reconhecem como direitos da 

personalidade somente aqueles reconhecidos e positivados pelo Estado no 

ordenamento jurídico.177 

 Conforme preceitua o autor, para os naturalistas, entre eles  Limongi França, 

os direitos de personalidade são inerentes à condição humana, inatos, cabendo ao 

Estado somente reconhecê-los e positivá-los como forma de proteção diante da 

atuação estatal ou do particular. São, portanto, direitos originários, ligados à 

natureza da pessoa, e também à forma de relacionamento da pessoa com a 

sociedade.178 

 Enfim, não há como negar que os direitos da personalidade são aqueles 

diretamente ligados à pessoa humana, pois representam os direitos mais íntimos e 

fundamentais do ser humano, tratando-se assim de direitos subjetivos, inerentes, 

inatos à pessoa. 
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 Um dos atributos da pessoa humana é a sua “personalidade”, que a 

acompanha por toda a vida, e consiste, segundo Goffredo Telles Júnior, “no conjunto 

de caracteres próprios da pessoa. É, portanto, objeto de direito”179. 

 Assim, para dotar o Direito de mecanismos eficientes para tutelar o princípio 

da dignidade da pessoa humana, foram criados os “Direitos da Personalidade”, 

considerados essenciais à pessoa humana, a fim de resguardar a sua dignidade. 

 Uma das formas de tutela dos direitos da personalidade é a possibilidade do 

livre desenvolvimento da personalidade, do livre desenvolvimento dos aspectos 

intrínsecos do ser humano, e, ainda, do pleno desenvolvimento da personalidade, 

por meio da concretização de forma absoluta de todos os atributos envolvidos no 

íntimo do indivíduo, principalmente no que se refere às relações filiais, ao estado de 

filiação. 

A família atual, considerada um instrumento de realização pessoal de cada 

membro que a constitui, possui proteção constitucional, pois trata-se de mecanismo 

de valorização da pessoa humana e de todos os atributos que a ela são inerentes, 

principalmente o desenvolvimento da personalidade. A preocupação está voltada 

para o indivíduo e o ambiente que possibilita a plenitude de sua realização 

individual. Corroborando essa vertente, Paulo Lôbo: 

Conclui-se, portanto, que a família ultrapassa o seu papel meramente 
institucional, no qual, de fato, é merecedora de proteção em virtude de 
representar um organismo social relevante para a formação do Estado, 
assumindo também um caráter instrumental, e passando a ser considerada 
um núcleo necessário para o desenvolvimento da personalidade e de 
promoção da dignidade de seus membros. Em outros termos: o elevado 
caráter “patrimonialista” do antigo modelo familiar é substituído por uma 
formação de família em que as relações entre os indivíduos são vistas como 
instrumentos de proteção e desenvolvimento da personalidade.180 

 Evidentemente o ambiente mais propício para a exaltação da proteção da 

pessoa é o ambiente familiar. Desse modo, a família sofreu grande influência no 

campo da tutela constitucional, e, consequentemente, a filiação adquiriu nova 

vertente axiológica, fundada entre outras coisas, no livre desenvolvimento das 

potencialidades humanas, a partir da valorização da dignidade do ser humano. Ou 
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seja, a travessia do caminho anterior de domínio do individualismo, em busca do 

novo paradigma social, refletido na legislação.  

Por isso, o tema do livre desenvolvimento da personalidade humana nas 

relações familiares deve ser analisado com base nos princípios constitucionais – em 

especial a dignidade da pessoa humana, e também, nos infraconstitucionais, 

estruturantes do Código Civil – a operabilidade, a eticidade e a socialidade, 

direcionados ao ideal das relações  filiais atuais, e a possibilidade de concretização 

do pleno desenvolvimento das potencialidades individuais.  

 Judith Martins-Costa elucida as diretrizes norteadoras do Código Civil de 2002 

e traça a operabilidade como reflexo da preocupação com o aspecto pragmático da 

legislação, o que foi denominado por Miguel Reale como “diretriz da operabilidade”, 

segundo a autora.181 O novo Código Civil organizou melhor os institutos que na 

codificação anterior apresentavam-se confusos, como as regras atinentes à 

prescrição e à decadência, além do Direito de Família, dividido em direito pessoal 

(dimensão existencial, afetiva), patrimonial (dimensão da sociedade familiar) e 

protetivo (tutela e curatela).182  

A operabilidade pretende maior facilidade na aplicação das regras de Direito 

de Família aos casos concretos, inclusive como reflexo do sistema aberto de 

cláusulas gerais da legislação privada a qual permite a incorporação da 

jurisprudência e da evolução legislativa183 como forma de solução das situações que 

mais sofrem influência e mutabilidade da transformação e evolução social184, como a 

                                                           
181

 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código 
Civil Brasileiro.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 93. 
182

 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código 
Civil Brasileiro.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 114, citando Clóvis do Couto e Silva: “Assim, 
conquanto não rígida a classificação – como também não é rígida, no plano pré-jurídico, a distinção -, 
o modelo adotado “torna mais compreensível o Direito de Família, porque lhe dá transparência, o que 
nem sempre sucede quando se aglutinam numa só figura as mais diversas regras, submetidas, por 
força desta diversidade, a regimes jurídicos próprios.” 
183

 Não se pode olvidar que a evolução legislativa constitucional e civil não decorreu somente das 
transformações sociais e axiológicas, mas também das decisões jurisprudenciais de todo o período 
antecessor às alterações legais, as quais procuraram dar uma roupagem mais atual à legislação que 
se tinha, formando um novo contexto jurídico. Nesse sentido: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes. Tendências do Direito Civil no século XXI. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de 
Janeiro: Padma, 2002, vol. 10, p. 211. 
184

 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código 
Civil Brasileiro.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 93, nota 24: “A expressão é de Miguel Reale e diz 
respeito à própria metodologia empregada pelo novo Código, que, não pretendendo tudo enrijecer em 
seu texto, supõe a emissão, no correr do tempo, de leis que o complementem, com maior flexibilidade 
inclusive no tocante ao processo legislativo, naqueles campos de vida mais suscetíveis à alterações 



61 

 

questão da tutela das relações filiais. As normas – princípios e regras - devem ser 

interpretadas e aplicadas de forma que impeçam a obstrução e a ofensa ao direito 

de pleno desenvolvimento da personalidade.  

 A eticidade como diretriz fundamental do novo Código Civil decorre da 

valorização do ser humano e de sua dignidade, fundada no novo padrão axiológico 

constitucional, o que, por consequência, retrata a despatrimonialização ou 

repersonalização do novo direito privado aplicado aos particulares, de forma ética, 

no sentido de que os direitos individuais devem ser pautados de civilidade. Nesse 

sentido:  

[...] se em primeiro plano está a pessoa humana valorada por si só, pelo 
exclusivo fato de ser pessoa – isto é, a pessoa e sua irredutível 
subjetividade e dignidade, dotada de personalidade singular e por isso 
mesmo titular de atributos e de interesses não mensuráveis 
economicamente -, passa o Direito a construir princípios e regras que visam 
a tutelar essa dimensão existencial, na qual, mais do que tudo, ressalta a 
dimensão ética das normas jurídicas. Então o direito civil reassume a sua 
direção etimológica e o direito dos indivíduos passa a ser considerado o 
direito dos civis, dos que portam em si os valores da civilidade.185 

 No Direito de Família vários aspectos denotam a aplicação da eticidade nas 

relações familiares, como, por exemplo, o regramento consubstanciado no artigo 

1.511 do Código Civil, o qual traz o princípio da “comunhão plena de vida”, que 

retrata o compartilhamento das alegrias e tristezas da entidade familiar norteada 

pelo afeto que une os membros que a compõem. Bem como a comunhão no sentido 

de ajuda e respeito mútuo quanto à realização e o pleno desenvolvimento da 

personalidade individual. 

 Ainda, a eticidade ligada à boa-fé186 em relação à matéria de filiação, onde os 

atos devem ser praticados levando em conta tal princípio, o que será exposto no 

item 3 da parte III deste trabalho. 

 A socialidade como princípio do novo Código Civil diz respeito à preocupação 

social e não à totalmente individual e egoísta da codificação anterior. A atual 
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legislação traz a proteção e a valorização da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade, como princípios fundamentais (âmbito constitucional) e de seus 

atributos intrínsecos – direitos de personalidade (âmbito civil) -, porém fundados, 

porém, num contexto social de uma coletividade com valores norteados pela 

consideração com o próximo, sem que o objetivo de um prejudique o alheio.  

Importa dizer que a socialidade, como diretriz do Código Civil é vertente do 

objetivo fundamental constitucional, que é a solidariedade (artigo 3º, I, da 

Constituição da República de 1988), como forma de cooperação e de aproximação 

entre as pessoas, e também como “prevalência de valores coletivos sobre os 

individuais, sem que valores inerentes à pessoa fossem perdidos”187. No âmbito 

familiar, a socialidade e a solidariedade estão presentes nos novos paradigmas, 

inclusive na seara de valorização da pessoa humana e seu desenvolvimento 

pessoal, através da cooperação, do auxílio moral e material recíprocos, o que pode 

ser vislumbrado, principalmente, nas relações filiais decorrentes do afeto. 

 Nada mais condizente com a socialidade e a solidariedade do que a filiação 

afetiva, na qual o único liame é o amor pelo próximo, o cuidado externado, o 

amparo, o ser tratado como filho, independentemente de vínculo biológico ou 

jurídico, possibilitando o pleno desenvolvimento da personalidade desse filho, como 

forma também de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.  

 Cumpre salientar que os princípios que embasam o novo Código Civil – a 

operabilidade, a eticidade e a socialidade -, apesar de retratados neste tópico que 

versa sobre o livre desenvolvimento da personalidade, são diretrizes fundamentais 

de toda a legislação de direito privado, aplicáveis a todos os aspectos da lei civil e 

também das relações familiares e no âmbito da filiação. 

 Atualmente o estabelecimento da filiação deve ser pautado pela ética e 

socialidade, de acordo com o melhor interesse do indivíduo no campo de sua 

dignidade e desenvolvimento de sua personalidade, retratando, assim a melhor 

forma e eficiência na aplicação do novo fundamento axiológico decorrente da 

evolução social, o que acarreta a operabilidade da nova legislação. 
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 Todos os fundamentos e princípios decorrentes da Constituição da República, 

bem como do Código Civil, estão refletidos nas normas e realidades da filiação atual, 

vinculadas ao princípio da igualdade e com base não somente no aspecto biológico 

ou registral, mas também no afetivo como forma de pleno desenvolvimento da 

personalidade individual. O livre desenvolvimento da personalidade humana também 

é concretizado no âmbito da filiação e suas novas diretrizes, desapegadas dos 

preconceitos anteriores.  

 Dentre os direitos da personalidade, emana o estado da pessoa ligado à 

filiação, ou seja, o estado de filiação188 como forma de concretização do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana. A filiação baseada não somente nos 

aspectos biológico ou registral, mas também aquela fundamentada no valor jurídico 

do afeto, ou seja, a filiação socioafetiva. A possibilidade de reconhecimento da 

filiação baseada no afeto demonstra a concretização do livre e pleno 

desenvolvimento da personalidade, a efetivação do direito à integridade psíquica e, 

também, a efetivação do principio da dignidade da pessoa humana.189 Ainda, a 

filiação decorrente do afeto e assim reconhecida, traduz o valor da autonomia e 

liberdade individual de exercício do livre e pleno desenvolvimento da personalidade. 
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4  Valor jurídico do afeto  

 

 A ascensão da afetividade como base axiológica do Direito de Família alterou 

as concepções jurídicas das relações familiares, posto que, a partir do momento em 

que o afeto – antes um sentimento - assumiu valor, passou a ter eficácia jurídica.

 Inicialmente, Sérgio Resende de Barros traz o significado da palavra afeto, 

que indica a expressão “feito para” como tradução do fato de ser ou estar “um feito 

para o outro, mutuamente”.190 

 Cientificamente, de acordo com Paulo Lôbo, o afeto pode ser considerado 

como o estado psíquico que a pessoa apresenta em relação aos objetos e às outras 

pessoas.191  A afetividade compreende os sentimentos, as emoções e a capacidade 

de um indivíduo experimentar os aspectos da vida subjetivamente, com 

possibilidade de avaliar os valores positivos e negativos de cada experiência, como 

uma energia capaz de impulsionar a pessoa para a vivência e a convivência. 

 Some-se a isso o fato de que Sérgio Resende de Barros estabelece a 

intersecção do direito ao afeto ou a afeição e o direito de liberdade do indivíduo de 

afeiçoar-se ao outro, constituindo o afeto um direito individual, uma liberdade 

concedida e assegurada pelo Estado, sem discriminações.192 

 Por meio do afeto, do amor, do carinho, as relações pessoais são semeadas 

e desenvolvidas. É na convivência familiar que encontramos o primeiro ambiente 

propício para o surgimento e o enraizamento do afeto como forma de vinculação 

entre os seres humanos. Tanto que o afeto, a atenção, o carinho, a importância, o 

amor em si, em todas as dimensões são essenciais para o pleno desenvolvimento 

do ser humano e de sua personalidade. Por isso, é na infância e durante o processo 

de formação da personalidade humana que o afeto se torna imprescindível. Uma 

criança ou um jovem que vive numa família onde o afeto é transmitido no ambiente 

familiar adquire autonomia, confiança e aprende a amar e se valorizar, e, 
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evidentemente, fará o mesmo com o próximo, nessa cadência de valores 

transmitidos. 

 Nada mais satisfatório do que sentir-se amado, através de demonstração de 

carinho e cuidado. Cuidar de alguém em todos os sentidos, material ou 

emocionalmente, possui grande valor para o ser humano. O olhar, o carinho, o 

importar-se, o incentivo, a demonstração de valores, tudo isso significa afeto. 

 Partindo do pressuposto de que “a personalidade é o conjunto de atributos 

que individualizam uma pessoa e determinam a maneira habitual de conduta de 

cada um”193, o indivíduo que se desenvolve num ambiente onde prepondera o afeto 

e o cuidado em todos os sentidos (material e emocional) terá forte estrutura pessoal 

e com essa consciência atuará na sociedade.194 Porém, esse desenvolvimento da 

personalidade será proporcionado pela família, que criará as condições necessárias 

para tanto, a fim de formar seres humanos conscientes de sua própria dignidade 

bem como da necessidade de respeito à dignidade alheia, por meio do 

conhecimento de si próprio e também do seu dever ser. 

 A importância dessa orientação familiar é tão grande que pesquisadores 

apontam a conexão entre a delinqüência juvenil com a falta de afeto nas relações 

familiares como um fenômeno social alarmante. 195  

Por meio de condutas objetivas voluntárias que marcam a convivência 

familiar, o afeto passa a ter relevância jurídica. Quando as relações familiares são 

moldadas por comportamentos típicos de vida familiar que traduzem a existência do 

afeto, elas devem ser valorizadas, pois a afetividade externada gera eficácia jurídica, 

isto é, surge o valor jurídico do afeto, e, consequentemente, os efeitos jurídicos 

advindos dessas relações.196   
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 Diante dessas constatações é que o ordenamento atribuiu, implicitamente, 

valor jurídico ao afeto, não sendo somente um aspecto social ou psicológico. O 

princípio da afetividade pode ser extraído de algumas normas constitucionais 

decorrentes dos novos paradigmas sociais e familiares refletidos na normatização:  

[...] 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); d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é 
prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227).197  

 Conforme já exposto no tocante à constitucionalização do direito de família, 

atualmente o núcleo familiar evoluiu do padrão centralizador patrimonial e patriarcal 

para ser considerado como instrumento de concretização da dignidade dos entes 

que formam a família moderna, em virtude do aspecto axiológico fundado no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. O que antes era 

considerado oficial somente com a confirmação legal do casamento, após a 

Constituição da República de 1988, passou a ter valor jurídico independentemente 

da aplicação legal, ou seja, a família não é mais considerada somente a decorrente 

do matrimônio, mas também a união de pessoas com esse propósito (pluralidade 

familiar), e tal união consagrada pelos laços afetivos, pelo valor jurídico do afeto. De 

fato, todos os tipos de uniões possuem o afeto como motivo e base que as 

originaram. Porém, com o reconhecimento das uniões baseadas no afeto como 

entidades familiares, sem o “selo consagrador” do matrimônio, a Magna Carta deu 

valor jurídico à afetividade como forma consagradora dessas uniões. Paralelamente, 

a filiação também baseada no afeto, sem a consagração da consangüinidade,  

merece o mesmo patamar de igualdade e reconhecimento. Tanto é que o texto 

constitucional previu a igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem. 

 Nesse sentido notem-se os aspectos ligados à filiação no que se refere à 

igualdade de direitos independentemente de vínculo biológico, isto é, a possibilidade 

de reconhecimento da filiação baseada no afeto, a parentalidade socioafetiva, 

decorrente da posse de estado de filho. É o amor e o cuidado como fatores 

determinantes da relação de filiação. É o afeto como determinante da 

desbiologização da parentalidade. 

                                                           
197

 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 48. 



67 

 

 O novo Código Civil também não trouxe o valor jurídico do afeto de forma 

explícita, porém apresenta a palavra afetividade no parágrafo único do artigo 

1.584198, como critério utilizado para estabelecer a guarda dos filhos, no caso de 

separação judicial ou divórcio, quando não houver acordo entre os pais, e o juiz 

verificar que os filhos não devem permanecer com eles.  

Belmiro Pedro Welter retrata outros dispositivos da legislação ordinária os 

quais refletem o valor da afetividade: a) o artigo 1511 que estabelece a comunhão 

plena de vida no casamento; b) o artigo 1593 que reconhece a filiação baseada em 

outra origem; c) o artigo 1596 que consagra a igualdade da filiação199. Ainda, o 

artigo 1597, V, que consagra a filiação socioafetiva decorrente da inseminação 

artificial heteróloga. Essa vertente encontra fundamento na valorização do ser 

humano pela legislação ordinária, no sentido de despatrimonialização do direito civil, 

agora não voltado totalmente aos aspectos patrimoniais como estrutura da 

codificação. 

 O afeto também é reconhecido juridicamente na Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006) que trata da violência contra a mulher, e está inserido no art. 5º , III: 

“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido 

com a ofendida, independentemente de coabitação.” 

 Tramita ainda, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 2285/2007, 

denominado “Estatuto das Famílias”200, elaborado pelo IBDFAM – Instituto Brasileiro 

de Direito de Família -, o qual demonstra a afetividade como princípio fundamental e 

alicerce da família, principalmente em seu artigo 5º: Constituem princípios 

fundamentais para a interpretação e aplicação deste Estatuto a dignidade da pessoa 

humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades 
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familiares, a convivência familiar, o melhor interesse da criança e do adolescente e a 

afetividade. 

 Todas essas determinações legais demonstram o valor jurídico do afeto e do 

cuidado. O reconhecimento de outras entidades familiares não matrimonializadas , o 

extermínio das desigualdades entre as filiações de qualquer origem traduzem o 

princípio da afetividade concretizado nas relações familiares, ou seja, o 

reconhecimento das relações socioafetivas. O afeto tornou-se fator estruturante dos 

núcleos familiares. Maria Berenice Dias elucida o novo perfil da família voltado para 

a concepção eudemonista como forma de realização dos interesses afetivos e 

existenciais dos indivíduos que a constituem como forma de realização de seus 

atributos de personalidade, e, ainda, cita o princípio da afetividade como o princípio 

norteador do direito das famílias na atualidade.201 

 O novo paradigma familiar baseado na concretização da dignidade da pessoa 

humana tem por base a convivência afetiva sob a ótica do amor, do cuidado, da 

solidariedade e do respeito entre os integrantes da família.  

De acordo com Tânia da Silva Pereira o cuidado é composto pelos atos de 

respeito, atenção, apoio, compreensão, afeto, solidariedade e proteção entre os 

sujeitos das relações familiares, sendo destinatários do cuidado as crianças, os 

jovens e os idosos, cada um dentro de suas necessidades específicas.202 O que 

anteriormente era considerado somente um valor ético, atualmente com a evolução 

da família e a importância do cuidado, da sensibilidade e da afetividade entre os 

integrantes da entidade familiar, o afeto passou a ter valor jurídico.203 

 Como princípio norteador das relações familiares decorrentes do atual 

contexto social e legal, a afetividade deve ser amparada pelo Estado, pois a este 

compete a tutela especial da família como base da sociedade, e, assim, a garantia 
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do afeto como compromisso ético e jurídico em relação aos membros da família. 

Nessa cadência, vejam-se as palavras de Rosemiro Pereira Leal: 

Depreende-se do texto constitucional que, pouco importando o modelo 
familiar adotado pelos agentes da instituição da família , hetero ou 
homossexual, monoparental ou pluriparental, é dever do Estado assegurar o 
afeto  como direito-garantia de cada  integrante da comunidade familiar  e 
prover ex officio  seus direitos fundamentais (art. 226, §8º), exigindo-se do 
Ministério Público (art. 129, II) em caso de inadimplência do Estado, 
instauração de ações mandamentais ao cumprimento desses direitos (art. 
5º, §§ 1º e 2º).204 

 Nesse diapasão, o enquadramento das relações familiares na atualidade 

dentro da nova ordem axiológica voltada para a busca da felicidade dos membros da 

família por meio da afetividade, em contrapartida à concepção anterior de inflexível 

formalismo centrado no aspecto patrimonial do núcleo familiar e também da 

vinculação exclusivamente consangüínea para o estabelecimento das relações de 

filiação. A nova vertente consagra a chamada “comunidade de afeto” como novo 

sangue a percorrer as veias das relações de parentesco, sem tendência 

discriminatória, consolidando o afeto como refúgio familiar.205 

 Ocorreu, também, o que pode ser denominado de deslocamento do princípio 

da autoridade, presente na família patriarcal e autoritária para o princípio da 

afetividade como meio de formação dos laços familiares da atualidade.206 Em razão 

disso, a questão da discussão da culpa nas ações de separação e divórcio foi 

drasticamente reduzida pelos Tribunais, na medida em que a falta de afeto já é 

suficiente para demonstrar a finalização da entidade conjugal.  

 A família evoluiu e com ela surge a profunda intensidade do afeto, do amor, 

da cooperação, da mútua proteção e da cumplicidade, o que trouxe uma nova 

concepção do padrão familiar, estreitando o contato entre seus membros, em 

contrapartida ao que anteriormente vigorava quanto à obediência nas relações 
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hierárquicas.207 A afetividade passou a ser o elemento nuclear e axiológico das 

relações familiares, em consequência da despatrimonialização e maior preocupação 

com a realização de cada pessoa do núcleo familiar, com o desenvolvimento de sua 

personalidade, o que conduz à repersonalização, ou seja, à primazia da pessoa 

como ser humano e não dos bens que compõem o patrimônio da família.  

 As relações familiares de afeto têm início dentro do núcleo privado, e, 

posteriormente, com a convivência diária e duradoura, são manifestadas 

externamente, com reflexos no meio social, gerando repercussões aptas a basear o 

reconhecimento jurídico da situação de fato decorrente da afetividade.208  

 Dessa forma deve ser reconhecida a filiação, como consequência da 

convivência em ambiente familiar pautado no cuidado, no zelo de um pelo outro, no 

apoio em todos os momentos, como força no momento de formação da 

personalidade humana. Trata-se de relevante relação social, a qual o direito deve 

contemplar com efeitos jurídicos destinados a sua tutela.  

 A relevância jurídica do afeto externado socialmente por meio de condutas 

objetivas voluntárias é o que representa a intenção de ter um filho, mesmo sem 

vínculo biológico. Dessa forma, percebe-se a possibilidade de concessão de efeitos 

jurídicos às relações filiais baseadas no afeto.  

Heloísa Helena Barboza assegura: 

O vínculo que surge entre pessoas que convivem como se fossem pais e 
filhos se inclui nas relações de fato fundadas no afeto aptas a serem 
juridicamente reconhecidas. O estudo da questão deve levar em conta: a) o 
importante papel que o afeto tem nas relações familiares, especialmente na 
construção de vínculos como o do casamento, da união estável e do 
parentesco; b) a expansão do afeto, surgido no espaço eminentemente 
privado, para o espaço público, assumindo as pessoas funções sociais que 
autorizam o reconhecimento jurídico das relações assim criadas; c) a 
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conseqüente permanência dos efeitos jurídicos dos vínculos gerados pelo 
exercício dessas funções, atendidos determinados requisitos, ainda que 
findo o afeto que os originou.209 

 Diante do exposto, vislumbram-se dois aspectos do afeto como valor jurídico: 

o aspecto subjetivo do afeto, o qual deve ser valorizado na medida em que advém 

da subjetividade, da intenção das partes de ter e tratar um filho como tal, o que deve 

ser amparado juridicamente, por meio da tutela de todas as consequências legais no 

tocante à determinação da filiação; e o aspecto objetivo do afeto, como dever de 

cuidado imaterial que deve ser cumprido nas relações familiares, decorrente da 

paternidade responsável determinada pelo artigo 227 da Constituição Federal, o que 

amparou a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu 

indenização por danos morais em virtude do abandono afetivo.210 

 Enfim, o afeto foi elevado a valor jurídico pelo ordenamento, ainda que 

implicitamente na legislação constitucional e civil, e expressamente pela 

jurisprudência em várias decisões dos tribunais211, como fundamento das relações 
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familiares e nas questões que versam sobre a filiação, ainda como forma de 

concretização do livre desenvolvimento da personalidade dos integrantes do núcleo 

familiar, refletindo os novos paradigmas da concepção familiar pós-Constituição da 

República de 1988, norteados pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana.  

 

Parte II – Filiação socioafetiva: a desbiologização  e a nova perspectiva parental 

 

 O presente capítulo procura expressar a transformação ocorrida nesse 

instituto durante a evolução histórica e social e a positivação da nova ordem pela 

legislação constitucional e civil. Inclusive a tutela do instituto pelas demais 

disposições legais, as quais consagraram a evolução nessa seara. Retrata a nova 

dimensão da filiação atualmente pautada não apenas no aspecto biológico, mas 

também no afetivo, fundamentando a filiação socioafetiva consubstanciada na posse 

de estado de filho. 

 

1  Breve evolução histórica e legislativa a respeit o da filiação 

 

 Nas lições de Pontes de Miranda, filiação é “a relação que o fato da 

procriação estabelece entre duas pessoas, uma das quais nascida da outra; chama-

se paternidade ou maternidade, quando considerada com respeito ao pai, ou à mãe, 

e filiação, quando do filho para com qualquer dos genitores”212. 
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 O conceito de filiação sofreu influência durante a história pela evolução dos 

critérios utilizados para a sua consideração. O que anteriormente era determinado 

pela procriação decorrente do casamento foi transformado pelos novos paradigmas 

das relações familiares e filiais. A doutrina atual213 apresenta a tentativa conceitual 

do instituto com base em seu redimensionamento, sem conotação meramente 

biológica e consanguínea como único critério de explicação desse vínculo parental, 

recepcionando a ciência e o princípio da igualdade.  

 Paulo Lôbo entende que: 

Filiação é o conceito relacional; é a relação de parentesco que se 

estabelece entre duas pessoas, uma das quais, nascida da outra, ou 

adotada, ou vinculada mediante posse de estado de filiação ou por 

concepção derivada de inseminação artificial heteróloga.214 

 Iniciando a breve digressão histórica sobre a filiação, no período pré-

clássico215 do direito em Roma, a família216 era chefiada de forma hierárquica pelo 

poder do soberano, que era denominado pater familias.217 Era o ascendente comum 

mais velho que possuía o patria potestas218 sobre os filhos, que lhe outorgava 

poderes de vida e de morte sobre eles, podendo inclusive vendê-los como escravos 

no estrangeiro.219 O poder dos pais sobre os filhos não tinha limites e equiparava-se 
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ao dos senhores sobre os escravos, e os filhos eram considerados verdadeiras 

coisas das quais o genitor podia obter todas as vantagens.220 Todo o patrimônio 

familiar lhe pertencia, inclusive o que as pessoas a ele submetidas adquirissem.221 

Exercia seu poder inclusive sobre as esposas de quem a ele se sujeitasse, 

denominado manus maritalis, as quais passavam a ser subordinadas ao seu patria 

potestas. 222 

 Em Roma o parentesco era classificado em duas espécies, sendo a primeira 

denominada agnação223, estabelecida através do vínculo de autoridade do mesmo 

pater independentemente de consanguinidade, tanto que o filho adotivo era 

considerado um filho verdadeiro. A segunda espécie de parentesco era denominada 

de cognação e ligava os indivíduos pelo vínculo sanguíneo, mesmo que não estando 

sob a autoridade do mesmo pater.224 Era o tipo de parentesco que existia entre a 

mulher casada que passava a pertencer à família do pater do marido e ficava sob o 

seu patria potestas (o que era chamado de manus), e o seu irmão consanguíneo. 

 No período clássico do direito romano225 ocorreu a evolução da família e o 

declínio do parentesco agnatio e a importância do parentesco decorrente do vínculo 

de sangue (cognatio), com a consequente regulamentação pela lei das relações de 

família.226 Acontece a decadência do casamento com manus e a mulher casada 

continuava sob o pater familias de origem, e seus bens não ingressam no patrimônio 

do marido.227 O patria potestas é diminuído por meio das constituições imperiais, e 

no século II d.C. o pai só tem direito de aplicar castigos moderados aos filhos, 
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sofrendo punição caso o matasse.228 Nesse período desaparece o direito de vender 

os filhos, e as constituições imperiais determinam o dever dos pais de prover as 

necessidades deles.229 

 O fortalecimento do Estado no início da expansão do Império Romano 

influenciou a sobreposição do poder central ao poder individual do pater. Dessa 

forma surgiram leis que regulamentaram as relações familiares descentralizando o 

poder anterior do soberano.230 

 Nessa época os filhos eram divididos em duas categorias: a) os advindos das 

núpcias ou os adotivos (os iusti ou legitimi): entre pais e filhos que possuíam vínculo 

sanguíneo, o filho devia respeito e reverência ao pater familias, a ambos havia o 

direito a alimentos e sucessão hereditária231; quanto aos filhos adotivos, o adotado 

rompia os laços com sua família de origem e ao ingressar na família adotante 

adquiria os mesmos direitos dos filhos agnatícios;232 b) os advindos da união 

ilegítima, ou seja, sem as justas núpcias (os uulgo quaesiti ou uulgo concepti ou 

spurii): não podiam ser reconhecidos ou legitimados pelo pai natural e não havia 

vínculo entre eles, nem direitos e obrigações. Esse filho possuía parentesco pelo 

critério consanguíneo com a mãe e entre ambos havia os mesmos direitos e deveres 

que os filhos legítimos, inclusive o direito a alimentos e direitos sucessórios.233 

A evolução da família prossegue no período do direito romano pós-clássico234, 

quando por fim há o triunfo do parentesco consanguíneo (cognatício) sobre o 

agnatício e a determinação de que aquilo que os filhos adquirissem seria para si e 

não do pater. Nesse período surge outra categoria de filhos, os naturales liberi: 

decorrentes das relações de concubinato e que poderiam ser legitimados tornando-
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se filhos legítimos, porém com regime especial, pois havia o direito de alimentos 

entre pais e filhos legitimados, mas o direito sucessório sofria restrições.235 

A legitimação ocorria por casamento subsequente (legitimatio per subsequens 

matrimonium), por escrito do príncipe (legitimatio per rescriptum principis), e por 

oblação à cúria (legitimatio per oblationem curiae).236 

 Pontes de Miranda cita as relações entre pais e filhos havidos antes da 

relação de casamento e a legitimação no direito romano como o efeito de atos dos 

imperadores cristãos, por meio dos quais o pai adquiria o pátrio poder sobre os filhos 

naturais nascidos do concubinato. A legitimação derivava do casamento 

subsequente, com a agnação do filho na família do pai, ou através do rescrito do 

príncipe no caso de morte da mãe, ausência ou se esta se casasse com outro 

homem, o que permitia ao pai poder requerer a legitimação dos filhos naturais ao 

Imperador desde que não tivesse filhos legítimos, o que produzia todos os efeitos. 

Ainda, havia a oblação à cúria, criada por Teodósio II, em 442, quando o pai oferecia 

o filho à cúria da sua terra natal, ou, se fosse mulher, casava-a com o decurião ou 

membro das cúrias. Porém, tal forma de legitimação tinha efeitos limitados na 

medida em que o filho tornava-se agnado do pai, mas não agnado dos agnados do 

pai, e, dessa forma, não entrava na família civil.237   

 Na Idade Média o surgimento do cristianismo também influenciou o aspecto 

humanista das relações paterno-filiais, o que abrandou o pátrio poder do pater 

familias romano, e assim, impediu os excessos de punição sobre os submetidos a 

sua hierarquia. Porém, sob a égide da Igreja Católica e do Direito Canônico, os filhos 

havidos fora do casamento eram considerados ilegítimos e privados de todos os 

direitos sucessórios, não estando sujeitos ao pátrio poder. A discriminação era 

evidente.238 
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 Durante a Idade Moderna e mesmo após a Independência do Brasil em 1822, 

o país manteve as Ordenações Filipinas de Portugal como regramento interno 

vigente, o que foi mantido por meio da Lei de 20 de outubro de 1823, vigorando até 

o advento do Código Civil de 1916.239 As Ordenações sofreram influência do direito 

romano, dos costumes lusitanos e do direito canônico, e assim mantiveram o 

aspecto discriminatório em relação à filiação, com a distinção em relação aos filhos 

legítimos (advindos do matrimônio) e filhos ilegítimos, e esses em naturais e 

espúrios. Naturais eram os filhos advindos de relações não matrimoniais entre 

pessoas sem impedimentos para o casamento. E os espúrios, também denominados 

filhos de danado coito, eram os repudiados por serem filhos de pessoas impedidas 

de casar, denominados sacrílegos, incestuosos ou adulterinos.240 Havendo 

impedimentos de ordem sacra, os filhos eram sacrílegos. Diante de impedimentos 

de parentesco, os filhos eram incestuosos e na existência de vínculo matrimonial do 

pai com outra mulher, os filhos eram adulterinos.241 

 Além disso, havia a classe dos filhos do peão e dos filhos dos nobres. Peão 

era considerado o homem a pé, plebeu, que não era nobre, isto é, cavaleiro ou 

escudeiro.242 Em contrapartida, cavaleiro era o homem que servia na guerra a 

cavalo e tinha posses e fazenda para mantê-lo.243E o escudeiro era o pajem ou 

criado que levava o escudo do cavaleiro.244 

Os direitos dos filhos ilegítimos se diferenciavam na medida em que fossem 

filhos naturais de peão, os quais herdavam juntamente com os legítimos e, no caso 

de esses não existirem, herdariam todos os bens e herança de seu pai. Porém, se 
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os pais fossem nobres, os filhos naturais não herdariam.245 Os filhos espúrios 

também não possuíam direito à herança, conforme determinação das Ordenações 

Filipinas.246  

Porém, o Brasil necessitava de um ordenamento jurídico próprio para finalizar 

o processo de emancipação, pois as Ordenações Filipinas permaneceram em vigor 

por aproximadamente trezentos anos em nosso país, ou seja, de 1603 até 1916.  

 Após a proclamação da Independência do Brasil em 1822, advém a 

Constituição Imperial de 1824, que estabeleceu no artigo 179, nº 13, a igualdade de 

todos perante a lei247. Porém, como essa Constituição determinou a continuidade de 

vigência das Ordenações Filipinas ficou a dúvida se o que advinha de suas leis 

quanto à diferença entre os filhos de nobres e os filhos de peões ainda vigorava. Tal 

dúvida foi extinta em 2 de setembro de 1847, com a Lei 463, que determinou o fim 

dessa diferença quanto aos efeitos da sucessão.248 

 Em 1858, a Consolidação das Leis Civis, elaborada por Augusto Teixeira de 

Freitas, manteve a orientação das Ordenações Filipinas e a desigualdade entre os 

filhos legítimos e ilegítimos.249  

Posteriormente, em 1859, Teixeira de Freitas foi contratado pelo Governo 

Imperial para elaborar o primeiro anteprojeto da codificação civil nacional,250e no 

esboço apresentado traça o parentesco por consanguinidade e a qualificação de 
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filhos legítimos no artigo 156, sendo os concebidos durante o casamento válido ou 

putativo de seu pai e mãe, bem como os legitimados por meio do casamento 

posterior de seus pais posterior à sua concepção.251 Seguindo o padrão da 

desigualdade, cita o parentesco ilegítimo252 por consangüinidade (artigo 167) e por 

afinidade (artigo 168). E mantém a distinção com a determinação dos filhos 

ilegítimos classificados em naturais e de “coito danado” (artigo 169), e determina que 

são de coito danado somente os adulterinos, os incestuosos e os sacrílegos (artigo 

171) e, em comentário a esse artigo, diz que “a expressão filhos espúrios é 

imprópria para designar os filhos ilegítimos que não são naturais (stricto sensu). 

Filho espúrio é o ilegítimo de pai incógnito.”253 

O esboço de Teixeira de Freitas não chegou a ser aprovado, pois em 1872 o 

seu contrato foi rescindido. Nabuco de Araújo foi então contratado para a elaboração 

de um Código Civil, mas faleceu em 1878, tendo sido substituído por Felício dos 

Santos, que em 1881 apresentou os seus Apontamentos ao Governo. Todavia, a 

comissão nomeada para estudá-los não emitiu parecer favorável. Com a 

proclamação da República, em 1889, a tarefa foi transferida para o Senador Coelho 

Rodrigues.254 

O projeto de Código Civil apresentado por Coelho Rodrigues manteve a 

classificação dos filhos em legítimos, aqueles concebidos na constância do 
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matrimônio (artigo 2125)255 e ilegítimos, e, em relação a esses, somente os naturais 

poderiam ser reconhecidos e legitimados, o que não poderia ocorrer com os filhos 

advindos de uniões entre pessoas com impedimentos para o casamento256. E a 

legitimação dos filhos ilegítimos naturais em legítimos só ocorreria através do 

casamento subsequente dos pais ou por meio de pedido judicial.257 Concluído em  

1893, esse projeto também não foi aceito pelo governo, e em 1889 Clóvis Beviláqua 

foi contratado para redigir o Código Civil nacional.258 

Cumpre salientar, ainda sobre a evolução legislativa no tocante as relações 

familiares, a edição do Decreto nº 181 em 1890, o qual instituiu o casamento civil 

como forma de validação do matrimônio, surgindo, assim, um conflito entre Estado e 

Igreja.259 Sobre a filiação, essa lei determinou, em seu art. 7º, §1º,260 que a filiação 

natural poderia ser comprovada com a confissão espontânea ou por meio do 

reconhecimento voluntário do filho pelo pai no ato de nascimento, ou, ainda, por 

escritura pública ou outro documento autêntico. Além disso, no artigo 56, 

§1º,reafirma a legitimidade da filiação decorrente do casamento dos pais.261 

 Dando continuidade à elaboração do Código Civil pátrio, Clóvis Beviláqua 

elaborou o “Projecto”, que foi analisado inicialmente por uma comissão nomeada em 
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 RODRIGUES, A. Coêlho Rodrigues. Projecto do Codigo Civil Brazileiro precedido de um  
projecto de lei preliminar. 2ª edição. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, De 
Rodrigues & C, 1897, p. 265: “Art. 2125. O filho nascido seis mezes depois do casamento contrahido 
ou dentro de dez mezes depois delle dissolvido considera-se concebido durante elle e legitimo.” 
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 RODRIGUES, A. Coêlho Rodrigues. Projecto do Codigo Civil Brazileiro precedido de um  
projecto de lei preliminar. 2ª edição. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, De 
Rodrigues & C, 1897, p. 267: “ Art. 2145. Não podem, porém, ser reconhecidos pelo pae e mãe 
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impedidos de casar-se um com o outro, ao tempo da concepção dos mesmos filhos.” 
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 RODRIGUES, A. Coêlho Rodrigues. Projecto do Codigo Civil Brazileiro precedido de um  
projecto de lei preliminar. 2ª edição. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, De 
Rodrigues & C, 1897, p. 269: “Art. 2157. A legitimação equipara os filhos legitimados aos legítimos. 
Ella se verifica pelo casamento subseqüente dos paes na conformidade do §1º do art. 1931 ou por 
sentença.” 
258BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado  por Clóvis 
Beviláqua. 6ª tiragem, edição histórica. Editora Rio, p. 20. 
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 Sobre o tema ver páginas 23 e 24.  
260Dispõe o §1º do artigo 7º da citada lei: Art.  7º São prohibidos de casar-se:§ 1º Os ascendentes com 
os descendentes, por parentesco legitimo, civil ou natural ou por affinidade, e os parentes collateraes, 
paternos ou maternos, dentro do segundo gráo civil. A affinidade illicita só se póde provar por 
confissão espontanea nos termos do artigo seguinte, e a filiação natural paterna tambem póde 
provar-se ou por confissão espontanea, ou pelo reconhecimento do filho, feito em escriptura de 
notas, ou no acto do nascimento, ou em outro documento authentico, offerecido pelo pae. 
261 Dispõe o artigo da citada lei:  Art.  56. São effeitos do casamento: § 1º Constituir familia legitima e 
legitimar os filhos anteriormente havidos de um dos contrahentes com o outro, salvo si um destes ao 
tempo do nascimento, ou da concepção dos mesmos filhos, estiver casado com outra pessoa. 
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29 de março de 1900. Dentre as regulamentações, tal projeto previa o 

reconhecimento dos filhos ilegítimos de qualquer espécie e a proibição de fazer 

constar qualquer menção a respeito, no ato de reconhecimento do filho262, o que foi 

aceito pela comissão revisora, mas abolido pelo Congresso. Isto fez com que 

Beviláqua fizesse a afirmação de que: “esse direito da hypocrisia, em vez de 

resguardar a paz e a dignidade da família, é um mal que deteriora os tecidos da 

cellula social.”263 

 Dessa forma, em relação à filiação no Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 

1.1.1916), elaborado sob a influência dos padrões sociais, culturais e econômicos do 

século XIX, com o domínio patriarcal, hierarquizado e com desigualdade 

preponderante, permaneceu a regra de que somente o casamento constituía a 

família legítima, o que refletia a preocupação com o aspecto de instrumento de 

concentração patrimonial da família.264 

Como consequência do padrão familiar da época, centrado no matrimônio, o 

Código Civil de 1916 classificou a filiação em quatro espécies: a legítima e 

legitimada: quando os filhos fossem concebidos durante o casamento ou os 

legitimados com o casamento posterior dos pais (artigos 337 e 353); a ilegítima: 

filhos que não proviam do casamento de seus pais, divididos em naturais, os quais 

poderiam ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, por meio do 

próprio termo de nascimento ou por escritura pública e ainda por testamento (artigo 

357), e os incestuosos ou adulterinos (espúrios) que não podiam ser reconhecidos 

pelos pais (artigo 358). Na hipótese, porém, de ser estabelecida a filiação espúria 

por sentença anulatória de casamento ou confissão dos pais, o filho tinha direito de 

pedir alimentos (artigo 405) ; a adotiva: filhos adotados mediante escritura pública 

(artigo 375), quando o pátrio poder era transferido ao adotante, porém os direitos e 
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 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado  por Clóvis 
Beviláqua. 6ª tiragem, edição histórica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1941, p. 804. 
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 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado  por Clóvis 
Beviláqua. 6ª tiragem, edição histórica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1941, p. 30. 
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 GOMES, Orlando. O novo direito de família . Porto Alegre: Fabris, 1984, p. 64: Sobre a família 
prevista no Código Civil de 1916: “o Código refletia ao tempo de sua elaboração, a imagem da família 
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deveres decorrentes do vínculo biológico não eram extintos com a adoção (artigo 

378). 

 Essa postura legislativa da codificação de 1916 estabelecia de forma fria e 

cruel a classificação dos filhos em espécies, de forma discriminatória, 

estigmatizando os filhos ditos por ilegítimos, simplesmente pelo fato de não terem 

sido concebidos durante o casamento dos pais. As leis pretendiam a preservação do 

núcleo familiar com o interesse de assegurar também o patrimônio da família, para 

que ela não fosse perturbada e não tivesse sua estrutura abalada, principalmente 

com a possibilidade de divisão patrimonial. 

 Tal regramento discriminatório traduzia a proteção dos interesses do 

patriarca da família que, ao conceber filho fora de sua união, não sofria qualquer 

alteração em sua vida, e a conseqüência de sua atitude recaía sobre a figura do 

filho, o qual era impotente diante dos acontecimentos e o maior prejudicado, pois 

não tinha o reconhecimento de seus direitos, em relação à sua identidade e 

sobrevivência econômica.265 

 Continuando a evolução legislativa, a Constituição Federal de 1937 equiparou 

os filhos naturais aos filhos legítimos, em seu artigo 126. Em 1941, o Decreto Lei nº 

3.200 proibiu a qualificação discriminatória do filho na certidão de nascimento, 

somente possível se houvesse o requerimento do interessado ou decisão judicial. 

Posteriormente, com o advento do Decreto Lei nº 4.737 de 24 de setembro de 1942, 

surge a possibilidade de o filho adulterino ser reconhecido ou pleitear a declaração 

de sua filiação após o desquite dos pais.266 A Lei 883 de 21 de outubro de 1949, 

                                                           
265

 BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 6ª tiragem, edição histórica. 
Rio de Janeiro: Editora Rio, 1941, p. 804-805: Nesse sentido a manifestação do autor sobre o 
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expiar, inexoravelmente, a pena de um crime, que não commetteu: patres nostri peccaverunt, et nos 
peccata eorum portamus.” 
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 Dispõe o artigo 1º da citada lei: “O filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio pode, depois do 
desquite, ser reconhecido, ou demandar que se declare sua filiação”. Cumpre salientar que essa 
possibilidade abarcou somente os filhos adulterinos, não estabelecendo os mesmos direitos aos 
demais filhos ilegítimos, os incestuosos.  
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admitiu a possibilidade de reconhecimento por qualquer dos cônjuges dos filhos 

adulterinos e ao filho o direito de ação para que se declare a filiação, quando 

dissolvida a sociedade conjugal.267   

A Lei do Divórcio (Lei nº 6.515 de 1977) alterou o artigo 1º da Lei nº 883/49 e 

permitiu o reconhecimento durante o matrimônio daquele nascido fora da união por 

meio de testamento cerrado. Houve também a alteração do artigo 2º da referida lei, 

“que garantiu a todos os filhos o direito a herança em igualdade de condições.”268 

Finalmente, a Lei nº 7.250, de 14 de novembro de 1984, acrescentou o §2º ao 

artigo 1º da Lei nº 883/49, que autorizou o reconhecimento do filho adulterino na 

constância do casamento, desde que houvesse a separação de fato do genitor 

adúltero há mais de cinco anos contínuos.269 

 Portanto, até 1988 o quadro jurídico referente à filiação ainda era composto 

pelos filhos, legítimos, legitimados, ilegítimos, e adotivos – esses embora não 

biológicos adquiriam alguns efeitos legais dos filhos legítimos.  

A filiação adotiva também possuía classificação, em adoção simples e plena 

por meio do Código de Menores270 (Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979).271 A 

simples era relativa ao menor em situação irregular cujo procedimento se regulava 

pelo Código Civil de 1916. Gerava relação de parentesco somente entre os pais e o 

filho adotivo, obrigação alimentar entre ambos, porém em relação à sucessão sofria 

grande discriminação, pois se concorresse com filho legítimo ou legitimado nada 

receberia. Somente herdaria como herdeiro necessário se não concorresse com 
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 Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da citada lei: “Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a 
qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio e, ao filho a ação para 
que se lhe declare a filiação”. 
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 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 319. 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 66-67. 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 66. Antes do Código de Menores (Lei 6.697/79) havia a Lei 4.655 de 2 
de junho de 1965, que instituiu a legitimação adotiva “que integrava totalmente o legitimado na família 
adotante, assegurando-lhe direitos sucessórios plenos”, salvo se concorresse com filho legítimo 
superveniente à adoção (art. 9º). 
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 O Código de Menores revogou a Lei 4.655 de 02 de junho de 1965, que instituía a legitimação 
adotiva, a qual integrava o legitimado na família do adotante, assegurando-lhe direitos sucessórios 
plenos, salvo se o legitimado concorresse com filho legítimo nascido após a adoção, de acordo com o 
artigo 9º da citada lei, o qual faz referência ao §2º do artigo 1.605 do Código Civil de 1916: “Art . 9º O 
legitimado adotiva tem os mesmos direitos e deveres do filho legítimo, salvo no caso de sucessão, se 
concorrer com filho legítimo superveniente à adoção (Cód. Civ. § 2º do art. 1.605).” 
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outra “espécie” de filiação. Nesse sentido era o artigo 377 do Código Civil de 1916: 

Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos, a relação de 

adoção não envolve a de sucessão hereditária.272 A adoção plena desligava o 

adotado de qualquer vínculo com os pais ou parentes, salvo os impedimentos 

matrimoniais, e reconhecia integralmente direitos sucessórios ao adotado,  sendo a 

adoção irrevogável.273 

 Conclui-se que a legislação limitadora dos direitos dos filhos advindos fora da 

relação matrimonial, “sub-classificados” de maneira discriminatória com 

denominações ofensivas - “ilegítimos”, “legitimados”, “adulterinos”, “incestuosos”  -, 

trazia uma espécie de punição aos inocentes pela atitude dos pais.274 João Baptista 

Villela considera que “não se podia responsabilizar os filhos pela conduta dos pais. 

Ilegítimos, ponderava-se, não eram os filhos havidos fora do matrimônio, eram os 

pais que os punham no mundo”. Além disso, para o autor, havia quem apregoasse a 

positivação de leis discriminatórias em relação à filiação não matrimonial, pois se 

não o fosse não haveria razão para sua existência, e os motivos iam desde a paz 

doméstica, a estabilidade dos casamentos, a tradição das famílias, até a repressão 

dos escândalos. 275.  

 A legislação civil quanto à tutela dos filhos vinculada à relação matrimonial 

entre os pais possuía vertente patrimonialista e a família, considerada legítima, não 

podia ter incomodada sua paz doméstica. Nesse sentido, Gustavo Tepedino: 

Poder-se-ia dizer que a disciplina do Código Civil, pela qual a tutela dos 
filhos estava vinculada à espécie de relação pré-existente entre seus pais, 
respondia a uma lógica patrimonialista bem definida. Em primeiro lugar, os 
bens deveriam ser concentrados e contidos na esfera da família legítima, 
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 REIS, Maria Regina. A Constituição de 1988 e o direito de família. In: Ensaios sobre impactos da 
Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileir a. Brasília: Consultoria Legislativa da Câmara 
dos Deputados, 2008, p. 271, nota 35: “Art. 377. Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados 
ou reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão hereditária.”  
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 Dispõe o artigo 37 do Código de Menores: “A adoção plena é irrevogável, ainda que aos adotantes 
venham a nascer filhos, as quais estão equiparados os adotados, com os mesmos direitos e 
deveres.” 
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 Ver nota 251. 
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 VILLELA, João Baptista. O modelo constitucional da filiação: verdade & superstições. In: Revista 
Brasileira de Direito de Família. Paternidade/filiação.  Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, 1999, vol. 1, n. 
2, p. 124. 
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assegurando-se a sua perpetuação na linha consangüínea, como que 
resguardados pelos laços de sangue.276  

 No direito comparado, alguns antecedentes da igualdade entre os filhos são 

encontrados na legislação de outros países. Em 1969, na Convenção Americana de 

Direitos Humanos, denominada Pacto de San Jose da Costa Rica, já se encontra a 

disposição sobre a igualdade na filiação. Dispõe seu artigo 17 que “a lei deve 

reconhecer iguais direitos, tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos 

nascidos dentro do casamento”. A Constituição da Itália de 1948 traz o dever dos 

pais em manter, instruir e educar os filhos, independentemente do fato de terem 

nascido fora do casamento, com os mesmo direitos da família legítima. Na França, 

após a reforma do Código Civil de 1972, apesar de ter mantido a distinção entre 

filiação legítima e natural, a lei estabelece a igualdade entre eles e a chamada 

verdade afetiva para o estabelecimento da paternidade com base na posse de 

estado de filho, vinculada à presença dos elementos: nomem, tractus e fama com o 

reconhecimento da autoridade pública. 277 

Contudo, a revolução em relação à matéria de filiação no Brasil veio com a 

promulgação da Constituição da República de 1988, a qual trouxe novos valores às 

questões familiares conjugadas com o princípio da dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III). A comunidade familiar, antes considerada apenas a resultante do 

matrimônio, hoje também é legalmente reconhecida constitucionalmente sob as 

demais formas, de união estável à família monoparental, conforme preceituam os 

parágrafos 3º e 4º do artigo 226 da Constituição da República. Além disso, a 

consagração da igualdade dos filhos no parágrafo 6º do artigo 227 da Magna Carta: 

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisque r designações 

discriminatórias relativas à filiação.” 

 Álvaro Villaça Azevedo, um ano e meio antes do advento da magna legislação 

constitucional vigente já lembrava a necessidade de igualar os direitos dos filhos, 

inspirado no artigo 202 do Código Familiar do Estado Mexicano de Hidalgo, pelo 
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jurisprudência, direito comparado e interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 550. 
277
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qual “os filhos não recebem qualificativo algum, são iguais ante a lei, a família, a 

sociedade e o Estado”.278 

 O legislador não poderia mais fechar os olhos para a realidade social e à 

violência que as leis até então ocasionaram à dignidade dos filhos de qualquer 

natureza. A nova ordem constitucional trouxe a “despenalização” dos filhos de 

genitores não casados entre si, inclusive de pais com impedimentos para o 

casamento, bem como dos filhos adotivos. Todos são considerados simplesmente 

filhos , independentemente de qualquer “adjetivo” discriminatório. Nas palavras de 

Paulo Lôbo: “É o fim do vergonhoso apartheid legal”279. Ainda, na intenção de 

acabar com qualquer dúvida acerca das designações filiais, surge a Lei nº 7.841 de 

14 de novembro de 1989, e o seu artigo 1º, que revogou expressamente o artigo 358 

do Código Civil de 1916, que impedia o reconhecimento dos filhos incestuosos e 

adulterinos.280 

 A Magna Carta consagrou a família e a filiação no seu aspecto afetivo 

exterminando as desigualdades legais. Os filhos de qualquer natureza passaram a 

ter os mesmos direitos, inclusive sucessórios, bem como os de personalidade 

ligados ao pleno desenvolvimento do ser humano, como o nome e o estado de 

filiação. 

 Com o novo paradigma envolvendo a concepção de família e de filiação, 

houve o que Gustavo Tepedino chamou de “desvinculação da tutela dos filhos com a 

espécie de relação mantida pelos genitores”, na medida em que os filhos não 

possuem mais classificação e não são categorizados dependendo da existência de 

casamento entre seus pais. Inclusive todos os direitos decorrentes da filiação lhe 

são garantidos, “afastando as hipóteses em que a unidade conjugal e patrimonial 

pudessem ser preservadas graças ao repúdio à filiação extramatrimonial”.281Tal 

perspectiva não significa, ademais, o retorno ao egoísmo e ao individualismo, mas 
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sim a subordinação da vontade individual à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana.282 

 As regras do Código Civil de 2002 no tocante à família e à filiação espelham 

as conquistas da evolução social positivadas na Lei Maior, posto que buscam seguir 

o padrão estabelecido na Constituição da República pautada no reconhecimento das 

relações não oficializadas pelo matrimônio ou pelo vínculo biológico, mas sim pela 

existência do amor, da vontade em permanecer juntos, da cumplicidade e 

principalmente do afeto. 

 Nesse diapasão, o Código Civil de 2002 recepcionou o princípio constitucional 

da igualdade da filiação, repetindo, praticamente na íntegra, a redação da regra no 

artigo 1.596283, coroando a evolução da sociedade e do direito, que por muito tempo 

marginalizaram os filhos oriundos das relações não matrimoniais, os quais não 

possuíam os mesmos direitos dos anteriormente classificados como legítimos, 

excluídos da “cidadania jurídica” em prol de uma pseudo-harmonia conjugal.284 

 Por outro lado a legislação civil atual manteve algumas regras sobre a filiação, 

por exemplo, a presunção pater is est dos filhos matrimoniais nos incisos I e II do art. 

1.597285, e inovou na questão científica estendendo a presunção de paternidade nas 

hipóteses de fecundação artificial homóloga, inclusive pos mortem e a fecundação 

artificial heteróloga, nos incisos III, IV e V286 do mesmo artigo. Sobre o inciso V do 

artigo 1.597 posteriormente será retratado como um dos dispositivos legais de 

reconhecimento da filiação socioafetiva. 
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 Portanto, o novo contexto axiológico constitucional norteador dos novos 

paradigmas da atualidade, com base na dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental, consagrou a importância do ser humano nas relações 

jurídicas, influenciando a normatização infraconstitucional em relação aos aspectos 

existenciais da filiação, com nova dimensão baseada na igualdade e na afetividade. 

  

2 Filiação no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Conforme mencionado, a Constituição da República de 1988 traçou novos 

paradigmas em relação à filiação, estabelecendo a igualdade entre todos os filhos, 

independentemente da origem, matrimonial, não matrimonial ou adotivo. Também 

consagrou a integral proteção à criança e ao adolescente, o que influenciou 

diretamente a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

8.069/1990). 

A ideia de proteção especial destinada à criança e ao adolescente não é 

recente e não advém somente das normas constitucionais. Assim, como dado 

histórico, a “Declaração de Genebra”, de 1924, determinava a necessidade dessa 

proteção, bem como a “Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações 

Unidas” de 1948, a qual previa o direito da criança aos cuidados especiais. 

No mesmo sentido, em 1969, a “Convenção Americana de Direitos Humanos” 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992, 

em seu artigo 19, determinando que todas as crianças têm direito às medidas de 

proteção que sua condição requer, por parte da família, da sociedade e do 

Estado.287 

Importante fator de estímulo ao reconhecimento do direito da criança e do 

adolescente no Brasil por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi a 

“Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança”, aprovada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas, em 1989, como resultado dos esforços de diversos 
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países para a positivação de direitos humanos comuns a todas as crianças e de 

normas internacionais passíveis de aplicação independentemente da situação 

sociocultural dos povos.288 

A Convenção consagrou a “Doutrina da Proteção Integral” a qual significa que 

todas as crianças e adolescentes são indivíduos em desenvolvimento e possuem 

necessidades específicas, e a família, a sociedade e o Estado devem agir 

conjuntamente para a concretização dessa proteção.  

Segundo Tânia da Silva Pereira, essa teoria recomenda que a criança e o 

adolescente devem ter prioridade imediata e absoluta e também consideração 

especial, devendo ser atendido o princípio do interesse maior da criança decorrente 

do dever de cuidado dos pais e, na falta destes, do Estado através de suas 

instituições, e, ainda, essa teoria reconhece a família como o ambiente adequado 

para a proteção e desenvolvimento da criança como grupo social primário 

responsável pela assistência e bem-estar dos seus membros.289 

 Dessa forma, pelo pensamento da citada autora, a teoria vislumbra a proteção 

integral da criança e do adolescente como sujeitos de direito com absoluta 

prioridade, sendo a família o primeiro grupo social responsável pela tutela e 

assistência dos direitos humanos essenciais destinados especificamente às 

necessidades das crianças. Nessa cadência, o pensamento de Antônio Fernando do 

Amaral e Silva sobre a Doutrina da Proteção Integral: 

Este direito especializado não deve se dirigir apenas a um tipo de jovem, 
mas sim, a toda a juventude e a toda a infância, e suas medidas de caráter 
geral devem ser aplicáveis a todos. Como medida de proteção deve 
abranger os direitos essenciais que fundamentam a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e outros documentos emanados das Nações 
Unidas.290 
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A Doutrina da Proteção Integral à criança e ao adolescente está consagrada 

na lei constitucional, em seu artigo 227291. Este artigo estabelece a valorização da 

criança e do adolescente como sujeitos de direitos fundamentais que dependem da 

família e da sociedade para serem efetivados, e, na falha destes, de atuação do 

Estado para suprir o que faltar para a proteção e a efetivação dos direitos que 

garantem o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente.  

O texto constitucional foi amplamente influenciado pelos documentos 

internacionais específicos de proteção à criança e ao adolescente, principalmente 

pelas regras da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Na década 

de 80 várias articulações de organizações sociais realizaram campanhas e debates 

com setores do governo e segmentos da sociedade voltados para o interesse 

infantil. Das articulações nasceu o “Fórum Nacional Permanente de Direitos a 

Criança e do Adolescente – FÓRUM DCA”, como principal mobilizador pela emenda 

constitucional, oferecendo subsídios para a elaboração das normas de proteção das 

crianças e dos adolescentes.292 

Seguindo os preceitos constitucionais e a normatização internacional 

ratificada no território nacional - Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança de 1989 -, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990. 

O objetivo central de tal normatização infraconstitucional foi o reconhecimento da 

criança e do adolescente como sujeitos de direitos com proteção integral, a 

reafirmação da igualdade dos filhos e a disciplina do reconhecimento voluntário e 

judicial da filiação.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe normas protetivas que 

ganham destaque em razão do seu direcionamento aos sujeitos em 

desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e intelectual. A razão das normas é 

proporcionar as condições necessárias ao pleno desenvolvimento da criança e do 
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adolescente, fundada no princípio do melhor interesse.293 Pelo fato de esses sujeitos 

estarem em processo de formação em vários aspectos, o Estatuto visa à tutela de 

direitos específicos que são necessários na medida em que os eles não conhecem 

seus direitos e não têm condições de exigir de forma autônoma a concretização.  

Dessa forma, seguindo os preceitos constitucionais, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente possui a finalidade de conduzir a plena evolução  das crianças e dos 

adolescentes para que se tornem cidadãos adultos respeitados no tocante à sua 

dignidade humana. Para tanto, traz os menores como protagonistas dos direitos 

inerentes ao seu próprio desenvolvimento, conforme entendimento de Gustavo 

Tepedino: 

Três aspectos colhidos na Lei n. 8.069/90 servem a demonstrar e 
exemplificar a tese [a tese diz respeito à tutela prioritária da criança e do 
adolescente por parte do ordenamento jurídico] ora proposta: a) o legislador 
fixa como critério interpretativo de todo o Estatuto a tutela incondicionada da 
formação da personalidade do menor, mesmo se em detrimento da vontade 
dos pais; b) a criança e o adolescente são chamados a participar com voz 
ativa na própria educação, convocados a opinar sobre os métodos 
pedagógicos aplicados, prevendo-se, expressamente, em algumas 
hipóteses a sua “oitiva” e até o seu “consentimento”; c) a lei determina um 
controle ostensivo dos pais e educadores em geral, reprimindo não só os 
atos ilícitos mas também o abuso de direito.294 

Além disso, o Estatuto surge como forma de tutela integral dos direitos da 

criança e do adolescente, em todos os sentidos, inclusive de forma preventiva, fato 

que o diferencia do Código dos Menores – Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979 -,  

caracterizado pela tendência penalista, pois só abrangia os interesses do menor 

quando este estava em situação irregular diante dos antigos Juizados de Menores. 
295 

O Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou as novas vertentes 

positivadas na Magna Carta quanto às relações de filiação, baseadas na democracia 
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entre pais e filhos e na proteção da criança na convivência familiar296. O dever 

formal de assistência e representação do menor pelos pais perdeu lugar para outro 

tipo de responsabilidade em relação aos filhos, principalmente no tocante ao 

ambiente adequado de convivência familiar, a fim de proporcionar o pleno 

desenvolvimento da personalidade das crianças e dos adolescentes. Em assim 

sendo, garante ao menor a sua assistência por meio do Estado em face de seus 

próprios pais, se necessário for para concretizar direitos fundamentais, conforme 

disposto no parágrafo único do artigo 142 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente297, inclusive pelo fato da convivência familiar constar no Capítulo III, do 

Título II, denominado Direitos Fundamentais.  

Outro aspecto constitucional consagrado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90) foi a igualdade entre todos os filhos consagrada pelo 

§6º do artigo 227 da Magna Carta, e declarada em seu artigo 20 com a seguinte 

redação: “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”. Conforme as palavras de Marcos Alves da Silva: 

“Funda-se o estatuto unitário da filiação”.298 

Ainda, ao estabelecer a igualdade na filiação independentemente da ligação 

biológica para sua determinação, o Estatuto trouxe a adoção, sem fazer distinção299 

entre simples e plena, como fazia o Código Civil de 1916 e o Código de Menores,300 
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bem como a figura da família substituta, o que traduz a possibilidade de prevalência 

da socioafetividade sobre o aspecto biológico, uma vez que o grau de afinidade e 

afetividade é considerado critério para a definição da família substituta do menor, de 

acordo com o parágrafo 3º301 do artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Como forma de priorizar o direito fundamental da convivência familiar do 

menor, o Estatuto estabeleceu no artigo 19302 o direito de toda criança e de todo 

adolescente ser criado em um ambiente familiar adequado, sendo no meio de sua 

própria família consanguínea ou então em uma família substituta através da guarda, 

da tutela e da adoção (artigos 28 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 

A família substituta é considerada um meio de convivência familiar como a 

família natural, sendo o local propício para o desenvolvimento pessoal infanto-

juvenil, na medida em que “pais também são aqueles que, através da Adoção, 

Guarda e Tutela, assumem o desenvolvimento da criança, com carinho, 

desvinculados da origem do nascimento”.303 

Mais uma vez constata-se o valor jurídico do afeto sendo  reconhecido no 

contexto da família substituta. Ou seja: a afetividade como elo de convivência 

familiar diante do novo padrão da família atual, cuja finalidade implica no livre 

desenvolvimento da personalidade de seus membros, como forma de concretização 

da dignidade da pessoa humana. Além disso, deve-se ter em mente que o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente num ambiente familiar pautado no 

afeto, independente da existência de vínculo biológico, o que acaba por traduzir a 

importância e a valorização da afetividade no mundo social e jurídico.  

                                                                                                                                                                                     

existir, com o advento do mencionado Código de Menores de 1979, a “adoção plena”, mais 
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Além disso, a Lei nº 8.560/1992 permite “o reconhecimento do filho, dentro ou 

fora do casamento ou da união estável, por meio de escrito particular, a ser 

arquivado em cartório, ou por manifestação expressa e direta perante qualquer Juiz 

de Direito”, e, de forma irrevogável.304 O Código Civil de 2002 também estabelece 

formas de reconhecimento dos filhos não matrimoniais no artigo 1.609305 e traça o 

caráter também irrevogável do ato praticado por quem reconheceu o filho. 

Por outro lado, referindo-se ao direito de reconhecimento ao estado de filiação 

a ser exercido pela própria criança ou adolescente, estabelece o artigo 27 da Lei 

8.069, de 13 de julho de 1990 que: O reconhecimento do estado de filiação é direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais 

ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

Inicialmente o direito trazido pelo artigo 27 da Lei 8.069/1990 tem como titular 

a própria criança e o adolescente e não seus genitores, os quais não podem dele 

dispor ou abrir mão. Trata-se, portanto, de direito personalíssimo e indisponível, na 

medida em que não pode ser objeto de renúncia. 

A questão da imprescritibilidade trazida pelo artigo 27 do Estatuto pode traçar 

eventual contradição com o disposto no artigo 1.614 do Código Civil, o qual 

determina que o filho menor reconhecido pode impugnar o reconhecimento  nos 

quatro anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Ou seja, a 

impugnação do reconhecimento da paternidade pelo citado dispositivo somente 

poderá ser exercido pelo filho reconhecido até quatro anos após as condições de 

maioridade, sendo, portanto, prescritível. 

Gustavo Tepedino preleciona que o prazo prescricional de quatro anos para a 

impugnação do reconhecimento da paternidade não é compatível com a 

imprescritibilidade considerada no artigo 27 do Estatuto, considerando que as ações 
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de estado são imprescritíveis e assim “a pessoa humana poderá, a qualquer tempo, 

ajuizar ação de impugnação da paternidade, de molde a cancelar a presunção legal 

e, mediante a ação de investigação de paternidade – que poderá ser cumulada à 

ação negatória – determinar o vínculo biológico da filiação.”306 

Ocorre que, conforme o entendimento de Paulo Luiz Netto Lôbo, as normas 

tratam de matérias distintas e dessa forma não são contraditórias ou incompatíveis: 

O art. 27 do ECA assegura o caráter de direito personalíssimo “ao 
reconhecimento do estado de filiação” dos filhos havidos fora do casamento, 
qualquer que seja a origem (art. 26), ou seja, daqueles que ainda não 
tenham sido reconhecidos por ambos ou por um dos pais. O art. 1.614 do 
Código Civil de 2002, ao contrário, disciplina a preservação do estado de 
filiação dos que já foram reconhecidos, conforme consta do registro. 
Portanto, o art. 27 do ECA nunca permitiu a impugnação do estado de 
filiação dos que já se encontravam reconhecidos, contra o qual só pode 
haver impugnação do próprio pai (art. 1.601) ou do filho, no prazo de quatro 
anos após a maioridade (art. 1.614).307 

 
 Ainda, para o mesmo autor, há grande diferença entre a vindicação da 

filiação, ou seja, da paternidade ou da maternidade, e o exercício do direito ao 

conhecimento da origem biológica. Considera o estabelecimento de filiação como 

relação de direito de família e o direito à ascendência genética como relação de 

direito da personalidade, inato ao indivíduo.308 Nesse sentido, o artigo 27 do Estatuto 

seria aplicável nos casos de reconhecimento da ascendência genética, por 

indivíduos que não foram reconhecidos pelos pais, portanto imprescritível309, 

enquanto o artigo 1.614 do Código Civil seria cabível para a impugnação de quem já 

teve sua filiação reconhecida, e no prazo de quatro anos, portanto, prescritível. A 

impugnação do reconhecimento realizado é o oposto da investigação de paternidade 

por quem nunca teve sua filiação estabelecida. 

 Porém, as hipóteses retratadas pelo artigo 27 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o artigo 1.614 do Código Civil devem ser exercidas de forma 

criteriosa sob pena de se tornarem “uma espécie de direito permanente de conteúdo 
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variável. A cada um estaria deferido, como inerente à filiação, algo como um poder 

interno de mudar de pai, um autêntico jus variandi.”310 

Dessa forma, existindo uma filiação já estabelecida com base na afetividade, 

a chamada filiação socioafetiva, independentemente do aspecto biológico, esta deve 

prevalecer, não cabendo a impugnação do reconhecimento nem tampouco ação de 

estado para o estabelecimento de nova filiação, sendo possível, somente, a ação  

para o conhecimento da ascendência genética e não alteração da relação filial já 

consubstanciada, o que por muitas vezes simplesmente reflete apenas o interesse 

patrimonial em determinados casos, como “caça aos pais bons partidos ou aos 

espólios abandonados, com sacrifício das relações de afeto na família”.311 

Assim, a matéria da filiação trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

teve como base os aspectos axiológicos da Constituição da República de 1988, 

principalmente em relação à igualdade dos filhos, sendo esses os titulares do direito 

à proteção integral de sua evolução física, psíquica, emocional, moral, social e 

afetiva por meio de uma saudável convivência familiar, hoje pautada pelo afeto, 

sendo a família o instrumento viável para o livre e pleno desenvolvimento da 

personalidade de seus membros amparado pelo princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana.  

 

 

3 Nova perspectiva projetada no Estatuto de Direito  das Famílias 

 

A legislação de Direito de Família do Código Civil de 2002 foi elaborada na 

década de setenta do século passado, tendo sido encarregado dessa matéria Clóvis 

do Couto e Silva, sob a coordenação de Miguel Reale.312 De certo, as disposições 

normativas referente às relações familiares ainda vieram sob influência do contexto 
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familiar da época em que as normas foram concebidas, ou seja, com reflexos da 

família matrimonializada, hierarquizada, patriarcal, com resquícios da desigualdade 

e discriminação da família e dos filhos no tocante à sua legitimidade.  

Apesar da tentativa do Senado Federal em adaptar o projeto à nova ordem 

constitucional após 1988, por meio da Resolução n.1/2000313, tal iniciativa não 

obteve todo o resultado necessário, porquanto não seria cabível a mera adaptação 

das normas em virtude da nova realidade social. Por esse motivo, muitos institutos 

de grande importância não foram disciplinados pela nova legislação, como, por 

exemplo, a família monoparental,314guarda compartilhada,315 e a mediação 

familiar316.  

Também no tocante à filiação, o Código Civil de 2002 não trouxe de forma 

expressa o reconhecimento da filiação socioafetiva em suas normas, o que deveria 

fazê-lo a partir do momento do estabelecimento pela Constituição da República de 

1988, no parágrafo 6º do artigo 227, da igualdade entre os filhos havidos ou não da 

relação de casamento e os adotivos, consubstanciada no valor jurídico do afeto 

também aplicável nas relações filiais. 

Desse modo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM -, entidade 

formada por vários profissionais e especialistas na área de direito de família – 

advogados, magistrados, professores, promotores, estudiosos, psicólogos, 

assistentes sociais -, por intermédio do Deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), 
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promoveu o estudo da possibilidade de revisão e adequação do Livro IV da Parte 

Especial do Código Civil à nova realidade social e à tendência jurisprudencial 

consoante aos novos valores jurídicos, como o afeto, o cuidado, a solidariedade e a 

pluralidade. Porém, após vários meses de debates, a comissão científica do 

IBDFAM concluiu que a revisão não seria possível e seria necessária a elaboração 

de um estatuto autônomo desmembrado do Código Civil, com o regulamento do 

direito material e processual atinente às relações familiares.317  

A comissão entendeu por bem a regulamentação autônoma da legislação de 

Direito de Família por meio de um Estatuto fora do Código Civil, pelo fato de as 

relações familiares serem permeadas por questões pessoais e sentimentais, 

devendo ser conjugadas separadamente das questões patrimoniais dos demais 

capítulos integrantes da legislação privada. Além disso, a existência de vários 

projetos de leis específicos tramitando no Congresso Nacional objetivando a 

alteração do Livro de Direito de Família do Código Civil, alguns modificando 

totalmente as normas atuais, significa que “uma lei que provoca a demanda por 

tantas mudanças, em tão pouco tempo de vigência, não pode ser considerada 

adequada.”318 

Assim, em 25 de outubro de 2007, como resultado das reflexões dos 

membros do IBDFAM, começou a tramitar no Congresso Nacional o Projeto de Lei 

nº 2285/2007 – o Estatuto Das Famílias319 -, de autoria do Deputado Sérgio 

Barradas Carneiro. O projeto consubstancia o pensamento atual do Direito de 

Família, com a valorização do ser humano e a consideração da família como 
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instrumento idealizador do desenvolvimento de cada um dos seus membros, fora 

dos padrões patrimoniais, patriarcais e hierarquizados do passado.320 

 O projeto pretende unificar as normas de direito material e processual 

aplicáveis ao Direito de Família com o objetivo de proporcionar maior celeridade à 

resolução das questões familiares, estabelecendo, ademais, a preferência no 

julgamento pelos tribunais das demandas de família e sua apreciação por Câmaras 

Especializadas dos Tribunais de Justiça, onde houver, incentivando também, a 

conciliação.321 

 Entre outras finalidades, o Estatuto pretende o reconhecimento e a 

legitimação das entidades familiares independentemente da questão moral incutida 

nas injustiças e exclusões cometidas na atualidade. E, com base no afeto como 

valor jurídico preponderante nas relações familiares, reconhece, além do casamento 

e da união estável entre homens e mulheres, a união homoafetiva como entidade 

familiar, aplicando no que couber as regras atinentes à união estável, assegurando o 

direito à guarda e à convivência com os filhos, a adoção de filhos, o direito 

previdenciário e o direito à herança, conforme preceitua o artigo 68322 do referido 

Projeto de Lei. 

 No item de justificativa do Projeto do Estatuto das Famílias, Sérgio Barradas 

Carneiro assevera, acerca das uniões homoafetivas, que o artigo 226 da 

Constituição da República de 1988 em nenhum momento veda o relacionamento de 

pessoas do mesmo sexo. Negar direitos, portanto, à realidade dessa minoria seria 

incompatível com o Estado Democrático de Direito: violentaria o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, posto que todos os cidadãos do país 
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devem ter seus direitos assegurados, independentemente de sua orientação 

sexual.323 

Mais uma vez os novos paradigmas da evolução social e familiar em 

conjunção com o afeto como base das relações familiares prevalecem nos ideais do 

Estatuto.  

Em relação à filiação, o Estatuto das Famílias também concretiza a igualdade 

perpetuada na Constituição da República de 1988, na medida em que prevê o 

mesmo tratamento para todos os filhos, independentemente de origem biológica, 

adotiva ou socioafetiva. Ademais, reconhece a existência da parentalidade 

socioafetiva e regulamenta, expressamente, o valor jurídico do afeto por meio de 

consideração igualitária dos filhos advindos da adoção, da posse de estado de filho 

ou inseminação artificial heteróloga e os filhos consanguíneos. Nas disposições 

gerais do título “Da Filiação” o artigo 70 relata a igualdade filial: “Os filhos, 

independentemente de sua origem, têm os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações e práticas discriminatórias.” 

O Estatuto expressa o valor jurídico do afeto nas relações materno e paterno-

filiais, citando com frequência um dos fundamentos para o estabelecimento da 

filiação socioafetiva: a posse de estado de filho, que, resumidamente, é o tratamento 

despendido por uma pessoa a uma criança, tratando-a como filho, 

independentemente de vínculo biológico, o que será mais detalhado no próximo 

capítulo deste trabalho. 

A posse de estado de filho é considerada meio de prova de filiação, de acordo 

com o §2º do artigo 71324 do Estatuto, sendo, portanto, o reconhecimento expresso 

da filiação socioafetiva, ou seja, da filiação baseada no afeto. O artigo 75325 também 

expressa o reconhecimento das filiações biológica e socioafetiva, posto que 

determina que o filho não registrado ou não reconhecido pode a qualquer tempo 
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investigar sua maternidade ou paternidade biológica ou socioafetiva. Ainda, o inciso 

II do parágrafo 2º326 do artigo 76 impede a impugnação da paternidade ou 

maternidade quando caracterizada a posse do estado de filho. Estabelece também o 

direito à ascendência genética sem consequência de parentesco a qualquer pessoa, 

mencionando novamente a socioafetividade como espécie de filiação no artigo 77,327 

do referido projeto de lei. 

Enfim, o projeto de lei nº 2285/2007 – o Estatuto das Famílias - pretende 

positivar os novos valores reconhecidos como base e estrutura das relações 

familiares, condizentes com a atual realidade social, a fim de diminuir as demandas 

e as disparidades nas questões que envolvem o Direito de Família. Este, hoje, 

encontra-se pautado no afeto, na solidariedade, na preocupação com o pleno 

desenvolvimento da pessoa e no respeito pela sua dignidade. E o reconhecimento 

da filiação socioafetiva, isto é, da filiação com base na posse de estado de filho sem 

vinculação biológica, concretiza o padrão axiológico oriundo do preceito 

constitucional de igualdade das entidades familiares e de todos os filhos, admitindo a 

maternidade ou a paternidade como o exercício de uma função mais afetiva do que 

somente biológica, como forma de concretização do que é considerado hoje como 

essência das relações familiares: o afeto. 

 

4 Redimensionamento da verdade jurídica da filiação : o princípio da igualdade  

 

A verdade jurídica da filiação envolve vários aspectos ligados ao princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado pela Constituição da 

República de 1988 (artigo 1º, III) como valor principal e norteador das relações 

humanas. Desse princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, outros 

valores emergem, como já demonstrado, ao longo deste trabalho, a saber: a 
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despatrimonialização das relações privadas ou a repersonalização do Direito Civil, 

em especial do Direito de Família; o livre desenvolvimento da personalidade dos 

membros das entidades familiares; o valor jurídico do afeto como elo consagrador 

das uniões e relações filiais e o princípio da igualdade. Todos esses fatores 

consubstanciam a nova vertente da filiação, a qual acompanha esses aspectos 

evolutivos consagradores do que pode ser considerado a  “verdade filial”, hoje não 

amparada somente no critério consanguíneo, mas também no afetivo, 

redimensionando a tal “verdade” para o que pode ser chamado de desbiologização 

da parentalidade. 

 Sobre a personalização ou despatrimonialização do direito privado, ou a 

constitucionalização do direito de família, e a maior valorização da pessoa nas 

relações familiares, superando sua função patrimonial, o que acarreta a  

possibilidade de exercício do direito ao livre e pleno  desenvolvimento da 

personalidade de seus componentes ligados pelo afeto – consagrador das relações 

familiares, inclusive do que concerne à filiação -, já houve a exposição necessária 

capaz de fazer a ligação desses fatores ao reconhecimento da evolução da matéria 

de filiação. Objetiva-se nesse momento a exposição do princípio da igualdade como 

outro fator desencadeante da nova dimensão da filial. 

 Cumpre salientar como já visto no item 1 da parte I, supra, que os princípios 

jurídicos têm por finalidade fundamentar o ordenamento jurídico e, diferentemente 

das regras, são considerados espécie de norma aberta, com aplicação abstrata, ao 

contrário daquelas que, fundamentadas nos princípios, concretizam-nos e possuem 

aplicação específica diante de determinadas situações.328 Em conseqüência, o 

amplo conteúdo normativo dos princípios necessita ser concretizado e especificado 

pelas demais regras, constitucionais e infraconstitucionais.  

No tocante à igualdade, Fábio Konder Comparato exemplifica o contexto 

abstrato e generalizante do princípio inserido no caput do artigo 5º da Constituição 

da República de 1988 e sua concretização nos demais dispositivos que evidenciam 

                                                           
328

 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios Constitucionais de Direito de Família: 
guarda compartilhada à luz da lei nº 11.698/08: fam ília, criança, adolescente e idoso. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 64: “Enquanto a regra aponta suporte fático hipotético mais determinado e fechado, o 
princípio indica suporte fático hipotético necessariamente indeterminado e aberto. A regra é aplicada 
pela técnica de subsunção, ou seja, com a concretização na realidade dos fatos da hipótese de 
incidência (ou suporte fático hipotético), o aplicador reconhece a incidência da regra.” 



103 

 

situações específicas, como o inciso I do artigo 5º que singulariza a igualdade entre 

o homem e a mulher e o próprio parágrafo 6º do artigo 227, que trata da igualdade 

entre os filhos.329 

 Inicialmente, o dever de tratamento igualitário a todos, ou seja, o dever de 

atuação com respeito à igualdade é destinado tanto para o legislador na elaboração 

das leis quanto para o aplicador delas. Todos os cidadãos devem ser tratados 

equitativamente, sem determinações de privilégios ou perseguições individuais. A 

própria lei possui limitação em sua criação e o sentido da igualdade é estendido à 

sua aplicação, sendo certo que todos os abrangidos pela lei devem ter tratamento 

fundamentado na igualdade, não sendo cabível a criação de normas discriminatórias 

para situações semelhantes.  

 Considerando o princípio da igualdade como atuante na fase de criação da 

lei, portanto, anterior à sua aplicação, José Joaquim Gomes Canotilho considera-o 

como um dos princípios estruturantes dos direitos fundamentais e limitadores da 

atuação legislativa.330  

As leis devem ser aplicadas conforme sua destinação, porém a sua 

elaboração deve obedecer à igualdade dos cidadãos. Nesse contexto, o destinatário 

da cláusula constitucional da igualdade é o próprio legislador e, consequentemente, 

a própria lei, como dever. Além disso, o princípio da igualdade também deve ser 

seguido e respeitado nas relações entre os próprios particulares, nas quais um não 

poderá discriminar o outro, justamente em virtude da existência de lei e princípio que 

o desautorizam. Portanto, os cidadãos nas suas relações particulares são também 

considerados destinatários do princípio da igualdade, tanto de forma ativa quanto 

passiva. 

Sem pretender aprofundar o tema, mas somente para elucidar, a dificuldade 

de concretização do princípio da igualdade tem origem na máxima aristotélica, que 

preleciona consistir a igualdade em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
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desiguais.331 Mas quem são os iguais e os desiguais? Quais os critérios 

juridicamente relevantes para essa diferenciação, que não acarretariam a infração 

ao princípio da igualdade? Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a lei pode 

discriminar determinadas situações bem como categorias de pessoas nelas 

inseridas, as quais devem ser tratadas de modo diferencial, na medida em que a 

algumas são destinados certos direitos e deveres que não são estendidos a outras 

pelo fato de ocuparem diferentes categorias naquela especificidade. Ilustra seu 

pensamento, afirmando que aos maiores de idade é dispensado determinado 

tratamento, direitos e deveres incomparáveis aos outorgados aos menores. Nesses 

casos, o autor conclui pela correlação lógica entre o que denomina de fator de 

discrímen e a desequiparação procedida, sem ofensa ao princípio da igualdade.332 

 Especificamente, sobre a destinação do princípio da igualdade às relações 

familiares até 1988, o direito de família tinha o Código Civil de 1916 como fonte 

normativa positivada de princípios e regras aplicáveis à matéria, o que foi alterado 

em função dos novos paradigmas posteriores à legislação constitucional.  

 Partindo do prisma deontológico do princípio, a igualdade333 foi estabelecida 

tanto como proibição às desigualdades e discriminações, quanto dever de 

tratamento igualitário a todos, consagrada constitucionalmente como ponto de 

partida dos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, caput, da Constituição da 

República de 1988, considerada a igualdade no aspecto formal. Paralelamente, foi 

estabelecida, no tocante à especificidade, no capítulo destinado à família, à criança, 

ao adolescente e ao idoso, a igualdade nas relações filiais, ou seja, a igualdade 

substancial ou material em relação à filiação. 

 Dessa forma, o ordenamento jurídico garante a proteção e tratamento 

isonômico a todos os cidadãos. Trata-se da igualdade formal em que todos são 
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iguais perante a lei, sem qualquer distinção, de acordo com o caput do artigo 5º do 

texto constitucional. 

 Por outro lado, pelo fato de existirem desigualdades, e, além disso, diante da 

existência de categorias e situações específicas, consequentemente, há o 

direcionamento da igualdade formal a partir de normas do sistema jurídico que 

concedem a cada um, o que é seu, segundo sua necessidade; cada categoria tem 

reconhecida sua diversidade, por meio de tratamento específico, e assim, temos a 

igualdade substancial ou material, o que foi aplicado em relação à filiação.334 

 Conforme o entendimento de Guilherme Calmon Nogueira da Gama, a regra 

constitucional do §6º do artigo 227 da Magna Carta traçou dois importantes aspectos 

sobre a filiação: a) a proibição de designações discriminatórias em relação aos 

filhos, determinando a igualdade de qualificações; b) igualdade de direitos entre os 

filhos.335 

 Em época anterior à Magna Carta de 1988, o parâmetro da filiação era 

composto por classificações dos filhos em legítimos, legitimados, ilegítimos e 

adotivos, com característica discriminatória.   

 Aos filhos era destinado o conceito de legitimidade, uma vez que, de acordo 

com o relatado por João Baptista Vilella, o aspecto discriminatório vingava, posto 

que “na linguagem comum, legítimo tem conotação positiva e serve para designar o 

que é verdadeiro, autêntico, puro. Ilegítimo, ao contrário, é palavra marcada por 

semântica negativa. Exprime o falso, o impuro, aquilo que aberra a normalidade.”336 

E, continuando a explicação sobre a denominação que discriminava a filiação: 

E não é só. Na tradição vocabular do direito civil, filho legítimo é o que 
procede de justas núpcias. Portanto, se o filho não provém de justas 
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núpcias, é que resulta de relação reprovada, para o que era vasto o 
repertório lexical: contubérnio, ajuntamento, coito danado etc.337   

 Assim, os filhos eram categorizados conforme o tipo de relação existente 

entre seus pais. E o critério para estabelecer as categorias era o casamento. A 

instituição do matrimônio concedia legitimidade aos filhos e, assim, todos os direitos 

inerentes à filiação, como, por exemplo, o nome, alimentos, direitos sucessórios e o 

exercício do pátrio poder. Aos filhos ilegítimos ou adotivos havia restrições de 

direitos, principalmente se concorressem com os filhos denominados legítimos, não 

obstante as evoluções legislativas até 1988. Além disso, o filho, que era nada mais 

do que vítima de toda essa situação, era quem recebia o verdadeiro castigo ou 

penalização pelos atos dos pais. Sobre a supressão da sanção dos filhos não 

matrimoniais, vale citar as palavras de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka: 

Durante décadas, suportaram eles o castigo pelo ato censurável do genitor 
com a injusta limitação dos seus direitos, já que aquele, ao postar-se atrás 
do muro da mentira e do segredo, fingia desconhecer-lhes a existência, com 
a intenção talvez única (mas inalcançável) de manter o casamento ultrajado 
pela infidelidade. De resto, compreenda-se, acima de todos os benefícios, 
direitos e até mesmo obrigações, que a nova ordem defere à filiação 
extramatrimonial, aquilo que ela mais lhe conferiu, foi a retirada de tal 
castigo, de tal sanção, de tal vexame dos seus ombros, admitindo-a agora 
como aquilo que simplesmente é: uma realidade biológica que não pode 
contar com o descaso do Direito e da Lei.338 

 
 Ensina João Baptista Villela: “Enquanto houver casamento, o instituto 

continuará demarcando duas categorias de filhos: os que nascem dentro dele, e os 

que nascem fora dele.”339 O autor afirma que os termos advindos da legitimidade 

foram eliminados porque significavam uma carga de exclusão social, mas que a 

diferenciação – e não a discriminação por meio de termos neutros -, existe, e o que 

ocorreu foi uma espécie de expurgo ideológico com a substituição das expressões 

legítimo e ilegítimo por matrimonial e não-matrimonial.340  
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 Corrobora com esse entendimento Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 

para quem a designação discriminatória dos filhos classificados anteriormente como 

legítimos e ilegítimos foi suprimida pelo ordenamento jurídico constitucional. A 

distinção entre eles permanece, contudo, consubstanciada na existência ou não do 

casamento, mas sem resultar em discriminação, a contar pela ementa da Lei n 

8.560/1992, que regula a investigação da paternidade dos filhos “havidos fora do 

casamento”.341 Para o autor, a distinção – sem discriminação - ainda pode ser 

constatada no aspecto relativo ao estabelecimento da paternidade, pelo fato de que 

os filhos matrimoniais têm reconhecimento jurídico automático, em virtude da 

aplicação do princípio pater is est quem justiae nuptia demonstrant342, enquanto os 

filhos não matrimoniais não contam com essa presunção, necessitando do 

reconhecimento voluntário da parentalidade ou a sua investigação com o 

reconhecimento judicial.343 

 Em que pesem as opiniões doutrinárias sobre a distinção prática existente em 

relação às designações dos filhos, com a promulgação da nova ordem 

constitucional, houve a positivação da igualdade e a desvinculação dos filhos com o 

tipo de relação dos seus genitores, no tocante aos direitos a eles pertencentes, além 

da proibição de qualquer aspecto discriminatório, o que foi repetido e confirmado 

pelo artigo 20344 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 

8.069/1990345, e posteriormente, pelo artigo 1.596346 do Código Civil de 2002. 
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 Além dos dispositivos acima elencados, o artigo 1.593347 do Código Civil de 

2002 também é considerado uma concretização do princípio da igualdade, pois 

reconhece a isonomia nas relações de parentesco, estabelecendo que o parentesco 

é natural ou civil conforme a existência de consanguinidade ou outra origem. A 

expressão outra origem é a irradiação da igualdade material, cujos efeitos alcançam 

o direito de família por meio das normas constitucionais. Esse dispositivo abrange 

implicitamente a possibilidade de reconhecimento do parentesco socioafetivo, e, 

dessa forma, da filiação socioafetiva, pois a expressão “outra origem” concede a 

abertura necessária para tal materialização.348 

 Nesse sentido o entendimento de Luiz Edson Fachin, para quem “o contido no 

art. 1.593 permite, sem dúvida, a construção da paternidade socioafetiva ao referir-

se a diversas origens do parentesco”.349 Na opinião do autor, o legislador ao dizer 

que o parentesco não sendo decorrente da consanguinidade ou do critério civil, 

pretendeu se referir à socioafetividade.  

 Dessa forma, os filhos socioafetivos – que não possuem vinculação biológica, 

mas afetiva - também estão englobados pelos critérios de igualdade que abrangem 

a filiação. E a “verdade” da filiação, antes estabelecida somente pelos critérios 

biológico e civil, atualmente deve ser estabelecida conforme a realidade individual 

que se apresenta, não só determinada com exclusividade pelos vínculos de sangue, 
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mas também pelos vínculos do afeto, na socioafetividade. Com o valor jurídico do 

afeto e a positivação da igualdade entre os filhos, houve o redimensionamento da 

verdade jurídica da filiação, não somente com a determinação genética, mas 

também com a convivência geradora dos laços de afetividade com eficácia jurídica. 

 Vale lembrar que todos os dispositivos legais que estabelecem a igualdade no 

tocante à filiação concretizam o valor fundamental da dignidade da pessoa humana, 

além de possibilitarem o exercício do direito ao livre e pleno desenvolvimento da 

personalidade dos membros das entidades familiares, com a preocupação e tutela 

voltadas ao ser humano, por meio da relação afetiva entre os indivíduos do núcleo 

familiar, onde a parentalidade advém do afeto, da solidariedade e da igualdade.  

 

5 Estabelecimento da filiação – critérios 

 

O instituto da filiação – palavra derivada do latim filiatio, que significa o liame 

existente entre um indivíduo e seu pai ou sua mãe350-, evoluiu na medida em que 

novos paradigmas surgiram e influenciaram a designação desse vínculo.  

Nesse sentido, a filiação encontra-se baseada no critério jurídico, no critério 

biológico e no critério socioafetivo, nessa ordem, referindo-se paralelamente à 

evolução do sentido real da relação paterno ou materno-filial. Assim, a filiação é 

considerada jurídica, biológica ou socioafetiva. 

 

5.1 Jurídico 

 

Subsiste no nosso ordenamento, o critério jurídico de estabelecimento da 

filiação, sendo esse vínculo designado de acordo com o determinado pela lei.  

Maria Berenice Dias assinala que, “independentemente da verdade biológica , 

a lei presume que a maternidade é sempre certa, e o marido da mãe é o pai de seus 
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filhos”. (grifo do original)351As presunções352 decorrem das expressões latinas pater 

is est quem nuptiae demonstrant353 e mater semper certa est, na qual a maternidade 

é determinada pelos sinais físicos inquestionáveis da gravidez e do parto.354  

  Com base no fundamento legal do Código Civil de 1916, a filiação jurídica era 

fundamentada no matrimônio, com a aplicação da presunção pater is est quem  

nuptiae demonstrant355, segundo a qual o filho nascido de mãe casada é 

automaticamente filho do marido, sendo presumivelmente impossível a mulher ter 

um filho que não fosse biológico do marido.356 

A presunção pater is est, consagrada no artigo 338 do Código Civil de 1916,357 

retratava a concepção de família da época, exclusivamente matrimonial, na qual o 

casamento era considerado uma forma de “legitimação” dos filhos358, tutelando-os 

com todos os direitos decorrentes. E, conforme assinalado por José Bernardo 

Ramos Boeira, “(...) a filiação está dentro das consequências naturais que advêm da 

instituição do casamento.”359 
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A presunção da paternidade decorrente do casamento dos genitores se deve 

ao fato de que um dos deveres do matrimônio é a fidelidade ou a posse sexual 

exclusiva.360 E, diante do dever de fidelidade da mulher, os filhos por ela gerados, 

são presumivelmente de seu marido.361 O questionar a fidelidade da mulher pode 

expor também sua honra, e assim atingir negativamente o orgulho do marido e a 

autoestima dos filhos.362 O sistema de presunção legal ainda era baseado por 

questões de ordem social, pois a lei tinha por objetivo principal a tutela da família 

como base da sociedade, e para a sua preservação  –  o que era interesse do 

Estado -, impunha o vínculo de filiação para os filhos nascidos durante o 

matrimônio.363 

 O Código Civil de 2002 também acompanhou a vertente constitucional em 

relação à igualdade dos filhos, não designando os filhos em legítimos ou ilegítimos, 

estabelecendo no artigo 1.596364 o mesmo regramento do §6º do artigo 227 da 

Constituição da República de 1988.  

Manteve, ainda, a presunção da paternidade (pater is est quem nuptiae 

demonstrant) dos filhos havidos na constância do casamento, mas em virtude da 

evolução científica, ampliou o rol determinante dessa presunção por meio do artigo 

1.597, o qual prevê que são do marido os filhos nascidos cento e oitenta dias depois 

de estabelecida a convivência conjugal (inciso I), os nascidos nos trezentos dias 

subsequentes à dissolução da sociedade conjugal (inciso II), e agora a inovação em 

relação aos havidos por fecundação artificial homóloga365, mesmo que falecido o 

marido (inciso III), os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
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excedentários (inciso IV), decorrentes de concepção artificial homóloga, e os 

havidos por inseminação artificial heteróloga366, desde que tenha prévia autorização 

do marido (inciso V). 

Contudo, a presunção da paternidade somente se refere aos filhos 

concebidos na constância do casamento, enquanto os filhos não oriundos de 

casamento, como os nascidos na constância de união estável, precisam ser 

reconhecidos expressamente, de forma voluntária ou forçada, conforme as 

hipóteses elencadas pelos artigos 1.609 e 1.616 do Código Civil e a Lei nº 8.560 de 

29 de dezembro de 1992.367 

 O tratamento discriminatório em relação aos filhos foi banido do Código Civil, 

inclusive com a supressão da expressão “ilegítimo” do caput do artigo 1.609, por 

meio de emenda durante a tramitação do Projeto no Senado, com a finalidade de 

adaptação aos padrões constitucionais.368Atualmente, não há que se falar em filhos 

matrimoniais ou não matrimoniais, incestuosos ou adúlteros, pois filho é 

simplesmente filho, e para todos os efeitos, pessoais, patrimoniais e sociais. Porém, 

os filhos não deixaram de ser diferenciados como aqueles advindos na constância 

do casamento e os havidos fora do casamento, contudo, sem caráter discriminatório, 

apenas didaticamente e com o objetivo de estabelecer regras ao que concerne a 

cada um de acordo com a situação específica. Isto é, para efeito de aplicação da 

presunção de paternidade do marido e/ou a possibilidade de reconhecimento 

voluntário ou judicial da filiação. 

 Enfim, com a manutenção da presunção da paternidade dos filhos advindos 

na constância do casamento, a lei continua sendo um dos critérios definidores da 

filiação, ou seja, o critério jurídico, pelo qual é considerado filho aquele que a lei 
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 Quando a filiação decorrer do casamento, em virtude da presunção legal, não há necessidade de 
reconhecimento pelo pai e pela mãe, simultaneamente, bastando nesse caso, que o registro de 
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por meio do reconhecimento forçado. Conforme as lições de: MADALENO, Rolf. Curso de Direito de 
Família. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 413 à 416. 
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 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Código Civil Comentado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
1754: “A emenda senatorial suprimiu, inicialmente, do texto original a expressão “ilegítimo”, 
ajustando-o à Constituição Federal.” 
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determina, ou seja, há vínculo de filiação do pai em relação ao filho matrimonial em 

virtude da presunção legal. O que baseia esse critério é o vínculo reconhecido pela 

lei como definidor da filiação, ou seja, o casamento. A norma jurídica imputa a 

paternidade jurídica presumida a alguém. Assim, a paternidade de pais casados é 

estabelecida de pleno direito, automaticamente, pela lei.369 Trata-se da filiação 

jurídica. 

 

5.2 Biológico 

 

 Com o surgimento do exame de DNA, pelo qual se tornou possível o 

descobrimento das sequências de combinações químicas que compõem cada ser 

humano, individualmente, e assim, a identificação do indivíduo com a leitura de sua 

herança genética370, surge o critério biológico para determinação da filiação, 

baseado no vínculo de sangue, pelo qual filho é aquele que possui os genes dos 

seus pais. Trata-se da filiação biológica decorrente da certeza genética. 371 

 Por meio do exame de DNA constata-se a similitude genética a fim de apurar 

a existência ou não de vinculação consanguínea. O que anteriormente era definido 

somente quanto à exclusão do vínculo, em razão dos exames existentes até o 

advento do DNA372, posteriormente traduziu praticamente a certeza quanto ao 
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 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e da paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
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370
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 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 444: 
Antes do surgimento do exame de DNA, havia o exame de HLA (antígeno leucocitário humano): “[...] 
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se posicionavam em percentual estatístico inaceitável.” 
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vínculo biológico, pois o resultado da perícia atinge o percentual de 99,99999997%, 

o que representa certeza científica. 373 

 O vínculo de sangue descoberto pelo exame de DNA embasa o critério 

biológico da filiação. Isso provocou grande revolução no direito de família, inclusive 

com o reconhecimento da possibilidade de relativização da coisa julgada em 

manifestação do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação envolver a busca da 

paternidade, o que foi criticado pelos processualistas e reverenciado pelos 

civilistas.374 

 Dessa forma, as presunções pater is est quem nuptiae demonstrant e a mater 

semper certa est, foram relativizadas, na medida em que o marido da mulher pode 

não ser o pai biológico do filho, pela possibilidade de relações sexuais da mãe com 

outro homem, e a mãe também pode não ser a genitora biológica diante da troca de 

crianças na maternidade. Essas presunções legais como critério jurídico da filiação 

foram fortemente afetadas pelo avanço da biotecnologia e da sacralização do exame 

de DNA como método indiscutível de estabelecimento do vínculo filial.  

 O absolutismo da presunção de filiação em razão da recusa de realização de 

exame de DNA fica evidente visto que estabelece a paternidade soberana com 

índice absoluto de 100% (cem por cento), enquanto o resultado do exame de perícia 
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 RASKIN, Salmo. A análise de DNA na determinação de paternidade: mitos e verdades no limiar do 
século XXI. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.). Grandes temas da atualidade de DNA como 
meio da prova da filiação: aspectos constitucionais, civis e penais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 319. 
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prova, está na substituição da verdade ficta pela verdade real. III. A coisa julgada, em se tratando de 
ações de estado, como no caso de investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in 
rebus. Nas palavras de respeitável e avançada doutrina, quando estudiosos hoje se aprofundam no 
estudo do instituto, na busca sobretudo da realização do processo justo, ´a coisa julgada existe como 
criação necessária à segurança prática das relações jurídicas e as dificuldades que se opõem à sua 
ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se pode olvidar, todavia, que numa sociedade de 
homens livres, a Justiça tem de estar acima da segurança, porque sem Justiça não há liberdade´. IV. 
Este Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que atendam aos fins sociais do 
processo e às exigências do bem comum.” (STJ, REsp 226436/PR. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, 4ª T., j. 28.06.01, DJ 04.02.02). 
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genética atinge um índice inferior de afirmação parental, em torno de 

99,99999997%, tendo a recusa valor probatório superior ao próprio percentual 

alcançado pelo DNA.375 

 A presunção da paternidade diante da recusa do pai ou da mãe em se 

submeter ao exame de DNA também está amparada nos artigos 231 e 232 do 

Código Civil376, dispositivos que se encontram na parte geral da codificação, e, 

portanto, aplicáveis a todo o sistema civil vigente.377 Assim, quem vier a negar-se a 

realizar perícia médica necessária para a comprovação de um fato não poderá 

aproveitar-se da recusa, convertendo-se essa atitude em prova indireta para o autor 

da ação investigatória, pelo suprimento da prova pretendida.378   

 O critério biológico da filiação obteve tanta evidência que o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula 301,379 que consolidou outra presunção, a da 

paternidade do indivíduo que se recusa a se submeter ao exame de DNA. O valor 

jurídico da verdade biológica foi elevado de forma absoluta no tocante à 

determinação da filiação.  

 A evolução da ciência e o atual exame de DNA permitiram a contestação da 

filiação jurídica, decorrente das presunções legais, afetando inclusive o vínculo 

registral de nascimento. Os laços de sangue foram amplamente valorizados e os 

componentes genéticos basilares do critério biológico de filiação pareciam triunfar.  

Porém, a filiação não pode ser baseada num mero dado biológico ou 

jurídico380, sendo que várias circunstâncias contribuíram para a evolução do vínculo 
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submeter-se ao exame de DNA induz à presunção juris tantum de paternidade. 
380

 DONIZETTI, Leila. Filiação Socioafetiva e Direito à Identidade Genéti ca. Rio de Janeiro: Lumen 
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filial, hoje consubstanciado não somente na verdade jurídica ou biológica, mas 

também na verdade afetiva. Trata-se, portanto, do critério afetivo de determinação 

da filiação, ou seja, da filiação socioafetiva. 

 

5.3 Socioafetivo: filiação socioafetiva 

 

A noção de família sofreu grandes transformações, uma vez que o padrão 

patriarcal, hierarquizado e matrimonializado, que dominou seu conceito nas 

primeiras décadas do século XX, foi substituído pela presença da afetividade entre 

seus membros, objetivando o livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos 

que a compõem381. 

Nesse sentido, o afeto elevado a valor jurídico, consubstanciado no 

reconhecimento de outras entidades familiares além da decorrente do matrimônio, a 

igualdade dos filhos independente da origem, consagrada pelo §6º do artigo 227 da 

Magna Carta, reafirmada pelo artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

artigo 1.596 do Código Civil de 2002, refletem a afetividade como base das relações 

familiares e das relações filiais.  

Acentua Heloisa Helena Barboza que “o afeto é um sentimento que se traduz 

em fatos para o direito, fatos esses que se verificam na convivência social, 

originando a socioafetividade”382, critério gerador do parentesco decorrente da 

filiação. Daí a expressão filiação socioafetiva: o afeto externado socialmente, capaz 

de gerar efeitos jurídicos para o estabelecimento da filiação.  

Guilherme Calmon Nogueira da Gama enfatiza que: 

                                                                                                                                                                                     

vez que, partindo-se da premissa da identificação dos dados biológicos, entendeu-se que a filiação 
poderia ser aferida tão-somente pelo reconhecimento voluntário ou pela “certeza” alcançada no 
resultado do exame de DNA, passando-se ao largo da complexidade ínsita às relações humanas.”  
381

 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 831: “Família é uma formação social, lugar-comunidade tendente à formação e ao 
desenvolvimento da personalidade de seus participantes; de maneira que exprime uma função 
instrumental para a melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus componentes.” 
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 BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. In: Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 2009, n. 9, p. 
26. 
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Atualmente, a afetividade é elemento essencial para a formação e a 
manutenção das famílias modernas sob o prisma jurídico, com o resgate da 
emocionalidade, seja nos vínculo de conjugalidade, de companheirismo ou 
de parentalidade,  inclusive com a necessidade de revisão dos critérios de 
filiação. O perfil consensual e a afetividade exercem, em tais vínculos, o 
papel denominador comum das entidades familiares atuais e, a tutela da 
pessoa humana no Direito de Família, visa a busca da realização e da 
concretização da afetividade. 383  

 Diante do novo contexto384, a família passou a representar o local de 

segurança, de abrigo, de proteção e calor humano, isto é, o refúgio do indivíduo 

diante das dificuldades do mundo atual, onde a solidariedade, o afeto, o amor, o 

importar-se com o outro tem grande relevância.385  

 Corroborando esse entendimento, Silvana Maria Carbonera destaca a 

importância do novo modelo familiar que valoriza o ser humano e o seu pleno 

desenvolvimento: 

A verdade socioafetiva [...] aproxima-se do modelo de família eudemonista, 
pautada que está no afeto, construído quotidianamente e não determinado 
desde o início da relação, revelando a valorização dos sujeitos. Desta 
forma, [...] a construção de um novo sistema de filiação emerge como 
imperativa, posto que a alteração da concepção jurídica da família conduz 
necessariamente à mudança da ordenação jurídica da filiação, e o afeto, 
neste sentido, deve ocupar lugar de destaque.386 

 Nessa cadência evolui a filiação, tecida nas relações afetivas com feição 

diferenciada daquela oriunda do critério jurídico e/ou biológico. A essência da família 

atual é a afetividade, e a tendência do vínculo paterno ou materno filial é a 

desbiologização da paternidade e/ou maternidade, uma vez que ser pai ou mãe 

adquire uma função diferente do ser simplesmente genitor.387 
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7000085566697, o Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis: “Destarte, não importa quem é o 
‘genitor’, mas quem é o ‘pai’, aquele que dá carinho, protege, abraça, conforta, ama.” 
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 Cumpre salientar que os avanços do Direito sobre as questões de 

paternidade e/ou maternidade advêm do diálogo interdisciplinar com outras ciências, 

como a Psicologia e a Sociologia, pelo fato de que o conceito de paternidade vem 

sendo construído de forma aberta, sendo a afetividade considerada o eixo da família 

contemporânea e das relações de parentesco entre o que exerce as funções de pai 

e aquele que ocupa a posição de filho.388 

 O exemplo de filiação socioafetiva tem registro na Bíblia Sagrada segundo a 

qual um carpinteiro teria recebido a incumbência de ser pai de Jesus Cristo. 

Conforme os relatos bíblicos, José, de início, negou-se a aceitar a gravidez de 

Maria, sua prometida, com quem não havia praticado conjunção carnal. Logo depois 

de um sonho, aceitou a vinda da criança, recebendo Jesus como seu filho, dando-

lhe um lar, uma família, um nome, ou seja, exerceu as funções de verdadeiro pai.389  

 Em 1979, João Baptista Villela já evidenciava a desbiologização da 

paternidade e/ou maternidade, elucidando o valor do afeto e do amor nas relações 

entre pais e filhos. O autor examina o episódio bíblico do Livro dos Reis e comenta a 

sentença dada pelo rei Salomão, quando duas mulheres com apenas uma criança, 

apresentaram-se perante o rei, cada uma afirmando ser a mãe: ao rei Salomão 

coube a decisão de atribuir a maternidade a uma das mulheres. Ordenou, então, que 

a criança fosse partida ao meio, ainda viva, e que cada metade fosse entregue a 

uma mulher. Uma delas, desesperada, implorou ao rei pela vida do menino e pediu 

que entregasse à outra, pois o que importava era a vida dele. A outra teria 

concordado com o modo de partilha sugerido por Salomão, mesmo que sacrificando 

a vida do menino. O rei, então, ordenou que se entregasse a criança à mãe que 

demonstrou maior amor por ela no momento em que rogou por sua vida, ainda que 

com ela não permanecesse, como se fosse a verdadeira mãe, independente de ser 

a genitora ou não, pois nem sempre aquela que gera é também a que mais ama. Na 

opinião do autor, o texto bíblico não garante que a mãe que recebeu a criança era 
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 Bíblia Sagrada. Tradução dos originais mediante a versão dos Monges de Maredsous (Bélgica) 
pelo Centro Bíblico Católico. 97ª ed. São Paulo: Editora- Ave Maria, 1995, p. 1285: Mt 1: 18-25. 



119 

 

sua mãe biológica, mas sim a que possuía o afeto como inabalável estrutura da 

maternidade.390 

 A desbiologização da paternidade e/ou maternidade retratada pelo autor, 

descreve que a filiação está consubstanciada, principalmente, no vínculo afetivo e 

social e não meramente no vínculo biológico.  

Assinala João Baptista Villela: 

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas um fato 
cultural. Embora a coabitação sexual, da qual pode resultar gravidez, seja 
fonte de responsabilidade civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de 
uma decisão espontânea. Tanto no registro histórico como no tendencial, a 
paternidade reside antes no serviço e no amor que na procriação. As 
transformações mais recentes por que passou a família, deixando de ser 
unidade de caráter econômico, social e religioso, para se afirmar 
fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, 
imprimiram considerável esforço ao esvaziamento biológico da paternidade. 
Na adoção, pelo seu caráter afetivo, tem-se a prefigura da paternidade do 
futuro, que radica essencialmente a idéia de liberdade.391 

 No campo da liberdade vem o controle da natalidade, o que permitiu o 

domínio da procriação e separou a atividade sexual da consequente procriação. Os 

métodos contraceptivos destinados a evitar a gravidez contribuíram, desse modo, 

para o exercício da escolha do casal em procriar ou não. A paternidade e/ou 

maternidade vem em decorrência do desejo de ser pai ou mãe, o que nem sempre 

está presente na relação paterno-filial biológica. Um filho indesejado, apesar de 

biológico pode não desenvolver laços afetivos com o seu genitor. E do que decorre a 

paternidade? Da procriação ou das circunstâncias de amar e servir?392 

 A essência da relação filial não é o que decorre das averiguações oficiosas de 

paternidade que impõem uma paternidade indesejada baseada no critério biológico. 

Desse modo, surgem as obrigações de ordem pessoal (uso do nome) e material 

(obrigação de pagar alimentos), mas o alicerce desse vínculo pode não surgir, isto é, 
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a afetividade, o amor e a comunhão de vida às vezes não aparecem.393 A criança 

pode ter um “pai de pensão alimentícia”, mas continua a ser uma criança sem pai do 

ponto de vista da relação, do afeto, pois nem sempre quem gera a criança se 

interessa por ela: muitas vezes, aliás, passa a negar a sua existência, chegando ao 

total desprezo, principalmente quando o vínculo filial foi estabelecido de maneira 

forçada por meio de ação de investigação de paternidade. 

Pode acontecer de o pai reconhecer o filho, inclusive pelo critério jurídico 

decorrente da paternidade oriunda do matrimônio, mas desaparecer logo depois 

sem estabelecer qualquer liame afetivo. Ou então, a mãe que abandona o filho logo 

após o seu nascimento. Essa filiação é somente jurídica e por vezes também 

biológica, mas não afetiva. 

 Esclarece Leila Maria Torraca de Brito que as leis praticamente fabricam um 

pai para a criança, o que não pode prevalecer posto que somente a verdade 

biológica e/ou jurídica não retrata a verdade da filiação e com essa não pode ser 

confundida, e que outros elementos que não correspondem aos critérios biológicos 

constroem a filiação jurídica.394  

 A carga genética de pai e filho não é tão importante quanto a relação concreta 

existente entre ambos, baseada no tratamento afetuoso, no carinho atribuído, na 

intenção paterna em se projetar em quem reconhece como filho, e tudo em virtude 

do afeto e não somente do vínculo biológico, mas nas relações intersubjetivas 

concretas estabelecidas.395 Nada mais eloquente do que o tratamento dispensado à 

alguém quando chamado de filho e a aceitação de ser chamado de pai. 

 A relação entre pai e filho, isto é, a paternidade – e também a maternidade -, 

são funções e não apenas uma carga genética ou uma presunção jurídica. Dessa 

forma, a paternidade ou a maternidade pode ser exercida por qualquer pessoa que 
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desempenhe essa função, ou o próprio genitor, ou o marido da mãe, o companheiro 

da mãe, o tio, o avô, ou simplesmente aquele que cria a criança, ou seja, aquele que 

exerce a função de pai ou de mãe.396 

 Assim, o critério afetivo é totalmente relevante para o estabelecimento da 

filiação, pois as relações filiais constituídas pelo afeto refletem o verdadeiro desejo 

de exercício da paternidade e da maternidade, que envolve a criação, o cuidado, a 

transmissão de valores, a preocupação com o bem-estar e com o pleno 

desenvolvimento da personalidade do filho, o que contribuirá para a construção de 

sua individualidade e de seu caráter. Isso é ser pai ou mãe, o que nem sempre 

coincide com a descendência biológica ou com a relação filial estabelecida pela lei.  

 Embora o nosso Direito possua pensamento legal orientado pelo critério 

biológico e/ou jurídico para a definição da filiação, atualmente se tornou necessário 

considerar o enfoque afetivo para a determinação da filiação, sendo que a 

inexistência do vínculo biológico e/ou jurídico não deve impossibilitar o 

reconhecimento.397  Por meio do afeto são revelados os “pais ou as mães do 

coração”. Nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo, “o afeto não é fruto da biologia. Os 

laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência familiar, e não do 

sangue.”398 

 De acordo com Orlando Gomes, a filiação socioafetiva “é ter de fato o título 

correspondente, desfrutar as vantagens a ele ligadas e suportar os seus encargos. É 

passar a ser tratado como filho.”399 A paternidade e a maternidade se constitui com a 

convivência familiar. A filiação não depende mais da relação biológica e/ou jurídica 

entre pai e filho, mas sim da relação construída com base no afeto, envolvendo a 

constituição e transmissão de valores entre pais e filhos, na intenção de estruturar a 

individualidade da pessoa e a sua dignidade humana, valores esses adquiridos 
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principalmente na convivência familiar durante a infância e a adolescência, fases de 

grande importância para a formação e desenvolvimento da personalidade 

humana.400 

 O caput do artigo 227401 elenca os deveres decorrentes da filiação, os quais 

são assumidos por quem é pai ou mãe. Quem assume o dever de realização dos 

direitos fundamentais da pessoa em formação exerce a verdadeira paternidade ou 

maternidade, embora em alguns casos não seja o genitor ou genitora.402  

 A Lei Maior retrata o conceito aberto da paternidade pelo fato de não trazer 

qualquer preceito que represente primazia do critério biológico e/ou jurídico da 

filiação. Apresenta, porém, vários fundamentos da filiação que não se resumem à 

consanguínea: a) artigo 227, §6º: todos os filhos são iguais; b) artigo 227, § 5º: a 

adoção, como escolha efetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de 

direitos; c) artigo 227, caput: o direito à convivência familiar, e não à origem 

genética, constitui prioridade absoluta da criança e do adolescente.403 

 A filiação baseada em qualquer origem foi projetada pelo Código Civil de 

2002, o que definitivamente encerrou o paradigma discriminatório da legislação civil 

de 1916. O redimensionamento da lei leva ao entendimento de que a nova tendência 

é incompatível com o absolutismo do critério biológico e a paternidade se distingue 

da genética.  

Nessa cadência, a legislação civil de 2002 admite – embora não 

expressamente -, a filiação socioafetiva nos seguintes dispositivos:404 a) artigo 

1.593405; b) artigo 1.596406: em prol da dignidade da pessoa humana, o artigo 

                                                           
400

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.  Brasília: CEJ, 2006, n. 34, p. 16.  
401

 Dispõe a redação do citado artigo: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
402

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.  Brasília: CEJ, 2006, n. 34, p. 16. 
403

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.  Brasília: CEJ, 2006, n. 34, p. 17. 
404

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A paternidade socioafetiva e a verdade real. In: Revista do Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.  Brasília: CEJ, 2006, n. 34, p. 17. 
405

 Dispõe o artigo 1.593 do Código Civil de 2002: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 
de consanguinidade ou outra origem.” 



123 

 

reproduz, na íntegra, o disposto no §6º do artigo 227 da Constituição da República 

de 1988, consagrando a igualdade dos filhos oriundos ou não do casamento, os 

adotivos, com os mesmos direitos e qualificações, proibindo qualquer designação 

discriminatória; c) artigo 1.597, V407: o reconhecimento da paternidade socioafetiva 

do filho advindo de inseminação artificial heteróloga, ou seja, com o material 

genético de um doador; d) artigo 1.605, II408: consagrador da posse de estado de 

filho; e) artigo 1.614409: o filho maior pode rejeitar o reconhecimento do pai biológico 

e o menor pode impugnar esse reconhecimento após quatro anos de sua maioridade 

ou emancipação, isto é, se o pai biológico que nunca possuiu relação afetiva com 

seu filho vier a reconhecê-lo, tal ato poderá ser impugnado. 

Ressalta-se a redação do artigo 1.593 do Código Civil, o qual ao determinar 

que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra 

origem” reconhece que, a relação de parentesco410 pode ser biológica (natural), 

quando as pessoas descendem umas das outras, ou de um tronco comum, 

subdividindo-se em linha reta ou colateral; ou civil – de outra origem - decorrente dos 

vínculos da afinidade (existente entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge - 

artigo 1.595, parágrafos 1º e 2º do Código Civil), e da socioafetividade411, 
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abrangendo a adoção412, a inseminação artificial heteróloga, e o reconhecimento 

voluntário de filho.413 

 Diante desse novo contexto legal, verifica-se a queda da biologização 

excessiva como critério definidor da filiação, pois essa tendência ignorava a 

complexidade das relações familiares as quais englobam outras questões além da 

hereditariedade consanguínea, como os aspectos sociais, afetivos, emocionais ou 

sentimentais.414 O critério afetivo determinante da filiação prevalece em algumas 

situações, como, por exemplo, nos casos de inseminação artificial heteróloga, com a 

utilização de material genético de doador, sendo a herança genética advinda 

somente da mãe e a paternidade socioafetiva assumida pelo pai, e, em outras 

situações o afeto procura equilibrar as questões quanto à paternidade.415 

 Dessa forma, conforme o entendimento de Paulo Luiz Netto Lôbo, a 

paternidade não depende mais do vínculo biológico entre pai e filho. Além disso, 

conclui que “toda paternidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter origem 

biológica ou não; ou seja, a paternidade socioafetiva é gênero do qual são espécies 

a paternidade biológica e a não-biológica”. Para o autor: 

Tradicionalmente, a situação comum é a presunção legal de que a criança 
nascida biologicamente dos pais que vivem unidos em casamento adquire o 
status jurídico de filho. Paternidade biológica aí seria igual a paternidade 
socioafetiva. Mas há outras hipóteses de paternidade que não derivam do 
fato biológico, quando este é sobrepujado por outros valores que o Direito 
considera predominantes [...] Pai é o que cria. Genitor é o que gera.416 

 Isso significa que a verdadeira filiação advém não apenas dos laços 

biológicos ou jurídicos, mas também de outras bases vinculadas às situações de fato 

que envolvem a relação filial. O que se discute é o aspecto social e afetivo da 

filiação e não somente o aspecto biológico.417 Sendo que, priorizando o critério 

biológico e/ou jurídico, considerando a paternidade ou a maternidade por um mero 
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exame de DNA ou por uma mera presunção legal, o legislador estaria confundindo 

as noções de genitor e pai, que algumas vezes não coincidem. Afinal, genitor ou 

genitora é qualquer homem ou mulher capaz de procriar; em contrapartida, pai ou 

mãe certamente significa muito mais do que simples vínculo biológico ou jurídico, do 

que a mera função de reprodução ou a mera presunção. A verdadeira filiação 

decorre da intenção de uma relação e na manutenção dessa relação no transcorrer 

de toda uma existência. 418 

 

Parte III Fundamentos da filiação socioafetiva e im plicações decorrentes do 

princípio da dignidade da pessoa humana 

  

1 Posse de estado de filho 

  

A fim de que uma relação de filiação decorrente de uma situação de fato 

refletida como realidade social seja consolidada, é necessário que essa relação 

produza efeitos no mundo jurídico através de sua exteriorização por meio da posse 

do estado de filho. O afeto é considerado critério para a definição das relações filiais 

desde que se exteriorize na sociedade. Isso faz com que os efeitos se tornem 

irreversíveis.419 Ademais, “a paternidade socioafetiva, que independe da biológica, 
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está relacionada a uma verdade sociológica, traduzida na posse de estado de 

filho.”420 

A posse de estado de filho421 é o que caracteriza a filiação socioafetiva, na 

medida em que a filiação decorre de fatos externados socialmente,  “representando 

em essência o substrato fático da verdadeira e única filiação, sustentada no amor e 

no desejo de ser pai ou de ser mãe, em suma, de estabelecer espontaneamente os 

vínculos da cristalina relação filial.”422  

 Assevera Tânia da Silva Pereira que: 

A posse de estado de filho representa um conjunto de comportamentos e 
atitudes que refletem uma relação de afeto com uma pessoa, seja ela 
criança, jovem ou adulta. Para que se caracterize a posse de estado de 
filho, é necessário que dirijam a ele os mesmos cuidados, carinho e a 
mesma formação que dariam se pais biológicos fossem.423 

 Identifica a posse de estado de filho424 a situação em que uma pessoa trata 

outrem como se filho fosse, e este recepciona o tratamento advindo de quem age 

como se fosse seu pai ou sua mãe, independente de vínculo biológico. Trata-se da 

exteriorização social de uma relação de paternidade ou maternidade, sem, contudo, 

levar em conta a existência ou não de liame biológico, mas sim do afeto como 

critério determinante da filiação.425  

 Para Silvio Rodrigues, a posse de estado de filho “consiste no desfrute 

público, por parte de alguém, daquela situação peculiar ao filho, tal o uso do nome 

familiar, o fato de ser tratado como filho pelos pretensos pais, aliado à persuasão 

geral de ser a pessoa, efetivamente filho.”426 Em sua esteira, o entendimento de 
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José Bernardo Ramos Boeira, para quem a posse de estado de filho é “uma relação 

afetiva, íntima e duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros como se 

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

chamamento de filho e a aceitação de pai”.427 

 A posse de estado de filho como elemento caracterizador da filiação 

socioafetiva possui três pressupostos que, se presentes, possibilitam o 

reconhecimento da relação filial afetiva: nominatio, tractatus428 e fama ou 

reputatio,429 a saber: nome, tratamento e fama ou reputação. Segundo José 

Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz, “nominatio” significa a 

utilização pelo suposto filho do nome do suposto pai; “tractatio” representa a atuação 

do suposto pai que atua como provedor e educador do filho; “reputatio”, trata-se da 

reputação social, a fama ou notoriedade da filiação.430 

 Para Heloisa Helena Barboza, a socioafetividade é um fato social, baseado 

nas relações de afeto, onde, presentes os requisitos, haverá suporte para o 

reconhecimento do vínculo de parentesco e, consequentemente, da relação filial: 

Para que se identifiquem os efeitos da socioafetividade é necessário 
determinar sua natureza jurídica e estabelecer seu conceito. A 
socioafetividade é um fato, onde se constatam dois aspectos (sócio + 
afetivo). Gerado pela afetividade, o vínculo se externa na vida social, à 
semelhança de outras relações fundadas no afeto, mediante (pelo menos) 
reputatio, nominatio, e tractatus, que são seus requisitos e que 
permanecem, mesmo quando findo o afeto, porque construídos na 
convivência em sociedade. Presentes esses requisitos, a socioafetividade é 
um dos critérios para o reconhecimento do vínculo de parentesco de outra 
origem, a que se refere o art. 1593 do Código Civil.431 

 Quanto aos pressupostos, o tratamento (tractatio) é essencial para a 

configuração da relação de filiação, pois ao ser tratado como tal o filho reconhece as 

figuras de pai e mãe, e se sente filho haja ou não laços biológicos. O importante são 
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as atitudes na convivência entre ambos, “a construção de um elo entre pai e filho no 

cotidiano de cada um, com todas as emoções e percalços próprios da convivência 

humana”432, ao passo que a criança se encontrará na posição de filho diante de 

quem exercer as funções de pai ou de mãe. 

Ou seja, a criança identificará como pai ou mãe aquele que educa, transmite 

valores, cuida, inclusive por meio dos pequenos atos diários, como o alimentar, o 

vestir, o amor, o carinho, todas as formas de exercício da paternidade e/ou 

maternidade responsável. Esse comportamento é que estabelece os laços afetivos e 

a verdadeira relação filial, algo que transcende qualquer vínculo jurídico e/ou 

biológico.433 

 Nessa cadência, o entendimento de Jacqueline Figueiras Nogueiras: 

O vínculo genético não explica completamente o verdadeiro sentido da 
paternidade, pois as relações de filiação são um construído diário, não são 
pelos laços de sangue e sim pelo reiterado tratamento afetivo, onde a 
capacidade de amor e de acolhimento é o verdadeiro ‘cimento’ do 
vínculo.434 

 A fama (reputatio) requer a notoriedade no âmbito social da posse de estado 

de filho, isto é, a relação filial deve ser visível no ambiente social. A publicidade é a 

percepção pela sociedade dos atos de convivência diária que traduzem a relação 

paterno/materno filial. É a aparência que gera o reconhecimento do estado de filho. 

Mas não a mera aparência, mas a coincidência entre a verdade perceptível pelo 

meio social – a verdade exterior e objetiva -, e a intenção dos envolvidos – a 

verdade interior e psicológica (subjetiva), na medida em que a verdade interior é 

exteriorizada objetivamente, na naturalidade com que a filiação é edificada.435  
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 PEREIRA, Francisco Caetano; FEIJÓ, Adriana Maria de Vasconcelos. Pai de coração: o despertar 
do direito para o valor do afeto. In: NETO, Manoel Severo (Organizador). Direito, cidadania & 
processo.  Recife: Fundação Antônio dos Santos Abranches, 2006, vol. 3, p. 316.  
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 PEREIRA, Francisco Caetano; FEIJÓ, Adriana Maria de Vasconcelos. Pai de coração: o despertar 
do direito para o valor do afeto. In: NETO, Manoel Severo (Organizador). Direito, cidadania & 
processo.  Recife: Fundação Antônio dos Santos Abranches, 2006, vol. 3, p. 316: “A função 
primordial da paternidade é acolher, cuidar, orientar o indivíduo, transmitindo-lhe valores, preparando-
o para a vida em sociedade. Uma relação paterno-filial surge da concretização diária de valores como 
afeto, respeito, solidariedade e convivência: isso não implica necessariamente consangüinidade.” 
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 NOGUEIRAS, Jacqueline Figueiras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como 
valor jurídico. São Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 90. 
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 FACHIN, Luiz Edson. Direito além do Novo Código Civil: novas situações sociais, filiação e família. 
In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese; Belo Horizonte: IBDFAM, 2003, 
n. 17, p. 25. 
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 No intuito de esclarecer a posse de estado de filho, alguns doutrinadores  

traçam um comparativo desta com a posse de direitos reais.436 José Bernardo 

Ramos Boeira afirma que assim como a posse tem os elementos corpus e animus, a 

posse de estado se caracteriza com a convergência do tratamento com a reputação 

de filho, sendo a posse a condição de sua existência.437 Em contrapartida, Belmiro 

Pedro Welter discorda da doutrina que faz a analogia entre a posse de estado de 

filho e a posse de direitos reais por algumas razões: a) para o autor não se trata de 

posse de estado de filho, mas sim de estado de filho afetivo, cujo vínculo entre pais 

e filhos, com o advento da Constituição da República de 1988, não é de posse ou 

domínio, mas de amor, ternura, respeito e solidariedade; b) equiparar a posse dos 

direitos reais à de estado de filho é coisificar o filho, um retrocesso em relação à 

estrutura familiar; c) a família afetiva possui os mesmos propósitos da família 

biológica, quando esta envolve o amor, o carinho e a solidariedade que sustentam 

esse grupo; d) a filiação é a imagem refletida entre pais e filho e sem discriminação, 

por isso sem desnivelar os liames de coração ou de sangue.438 No fundo, o ponto 

central, é a situação fática que pode ter efeito jurídico, no caso, a relação entre 

pai/mãe e filho. 

 A relação constituída entre pai e/ou mãe e filho socioafetivo deve ainda, ser 

contínua, “deve apresentar-se uma certa duração que revele estabilidade.”439 

Conclui-se que a posse de estado de filho somente existirá e terá “força” após um 
                                                           
436

 Em que pese a opinião dos autores, cumpre salientar que ao se referir à expressão ´posse de 
estado de filho´, o presente trabalho não pretende fazer analogia à posse de direitos reais, mas 
somente utilizar a expressão de forma genérica e didaticamente em consonância com a doutrina que 
assim nomeia tal elemento caracterizador da filiação socioafetiva. 
437

 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade. Posse de estado de filho: 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 61. No mesmo sentido: 
DELINSKI, Julie Cristine. O novo direito da filiação. São Paulo: Dialética, 1997, p. 63: “de certa 
forma, a noção de ‘posse de estado’ vai buscar na posse ad usucapionem alguns caracteres, ou seja, 
há que ser a posse contínua, ininterrupta, pública, pacífica, inequívoca e atual.”; NOGUEIRA, 
Jacqueline Filgueras. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico. São 
Paulo: Memória Jurídica, 2001, p. 121: “existe certa semelhança em relação aos elementos 
caracterizadores da ‘posse de estado’, tratamento e fama, e os elementos essenciais da posse, 
corpus e animus. O corpus, da teoria objetiva de Ihering, que é a relação exterior que revela 
aparência de propriedade, equivaleria à fama, sendo esta considerada a relação exterior que revela 
uma relação de paternidade ou aparência da paternidade. E o animus, que é a vontade de proceder 
como normalmente procede o proprietário, corresponderia ao tratamento, sendo a vontade de tratar a 
criança como trataria um pai. Mas o animus, em relação à ‘posse de estado’, se adapta à teoria 
subjetiva de Savigny, já que o elemento ‘vontade’ é necessário e característico da ‘posse de estado’”. 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 2003, p. 153. 
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espaço de tempo. Quem cuida de uma criança somente durante um fim de semana, 

evidentemente não exerce as funções de pai ou mãe, as quais devem ser exercidas 

continuamente, de forma duradoura para possibilitar o reconhecimento objetivo 

(externo), da vontade subjetiva das partes. Para haver a convergência do tratamento 

e da fama em estado de posse de filho, não são suficientes fatos esporádicos, sem 

relevância, exige-se reiteração, regularidade, sequência.   

Mas como especificar a ‘certa duração’ da posse de estado de filho? A 

legislação francesa estabeleceu o prazo de cinco anos para a caracterização da 

posse de estado de filho, enquanto os espanhóis fixaram em quatro anos.440 A 

legislação nacional não especifica um ‘certo lapso temporal’ para sua configuração, 

e, sendo assim, ao julgar a demanda,  o juiz deve analisar o caso concreto, havendo 

a necessidade de se examinar a singularidade e historicidade do caso, em tempo 

passado, presente e futuro.441 Deve haver o exame do conjunto de circunstâncias 

que solidificam a filiação socioafetiva, dentro da especificidade de cada situação. 

 Em relação ao nome, a doutrina majoritária entende ser dispensável esse 

pressuposto da posse de estado de filho. Corrobora com essa afirmação José 

Bernardo Ramos Boeira: 

[...] a doutrina reconhece em sua maioria, o fato de o filho nunca ter usado o 
patronímico do pai, não enfraquece a posse do estado de filho se 
concorrerem os demais elementos – trato e fama – a confirmarem a 
verdadeira paternidade. Na verdade, esses dois elementos são os que 
possuem densidade suficiente capaz de informar e caracterizar a posse de 
estado.442 

                                                           
440

 BRITO, Leila Maria Torraca de. Paternidades contestadas: a definição da paternidade como um 
impasse contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 82: “de acordo com o artigo 333 da 
Ordonnance nº 2005-759, de 4 de julho de 2005, na referência às ações de contestação de 
paternidade, foi estabelecido, no parágrafo 2º do artigo, que esta não é possível quando a posse de 
estado já dure cinco anos após o nascimento ou o reconhecimento da criança. O §1º do mesmo 
artigo dispõe que, quando a posse de estado não atingiu o prazo de cinco anos, podem solicitar a 
mudança de filiação a criança, cada um dos pais e a pessoa que se diz pai ou mãe. A ação só é 
cabível, no máximo, até cinco anos após o término da posse de estado. Já o artigo 334 estabelece 
que, não havendo posse de estado, todo interessado pode impetrar uma ação de contestação de 
paternidade no prazo de 10 anos.” O Código Civil espanhol estabelece no artigo 140 que: “quando 
não há a posse de estado, a filiação paterna ou materna não oriunda de matrimônio poderá ser 
impugnada por aqueles a quem prejudique. O direito de ação se extinguirá passados quatro anos 
desde que o filho, uma vez inscrita a filiação, goze da posse de estado correspondente.” 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 159. 
442 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de Paternidade, Posse do Estado de Fil ho: 
paternidade Socioafetiva . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 45. Nesse sentido: 
OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de Direito de Família. 
3ª edição. Curitiba: Juruá, 2000, p. 50: “o primeiro elemento (nominatio) é quase sempre de pouca ou 
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 No tocante à legislação, a posse de estado de filho foi citada no Projeto de 

Código Civil do Senador Coelho Rodrigues, nos artigos 2.135 e 2.136, mas somente 

como prova da filiação “legítima”, ou seja, da filiação decorrente do matrimônio, na 

falta da certidão do termo de nascimento inscrito nos registros públicos.443 O mesmo 

ocorreu no Projeto de Código Civil de Clóvis Beviláqua, no artigo 406 e que foi 

eliminado pela Câmara na aprovação do Código Civil de 1916, da redação do artigo 

347, a fim de prestigiar o registro civil de nascimento como forma de prova da 

filiação legítima, porém traduz a ideia da posse de estado de filho novamente no 

inciso II do artigo 349, como forma de presunção da filiação.444  

O Código Civil de 2002 não trata expressamente da posse de estado de filho, 

porém é possível vislumbrar sua concepção no inciso II do artigo 1.605, que dispõe: 

“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.” Veja que a doutrina assim se 

manifesta.445 

                                                                                                                                                                                     

nenhuma utilidade: tenha o filho apenas o nome de família da mãe ou também o nome de família do 
marido desta, não se está diante de elemento decisivo. [...] os outros dois elementos, porém, 
particularmente o segundo (tractatio) são da maior importância, por permitirem revelar a existência 
(ou não) de um vínculo psicológico e social entre filho e o suposto pai, isto é, de uma relação pai-filho 
existencialmente vivida.”  
443

 RODRIGUES, A. Coêlho Rodrigues. Projecto do Codigo Civil Brazileiro precedido de um  
projecto de lei preliminar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, De 
Rodrigues & C, 1897, p. 266: Art. 2.135. A filiação legitima prova-se pela certidão do termo do 
nascimento inscripto nos registros públicos ou, na falta delles, pela posse continua do estado, desde 
o nascimento. Art. 2.136. A posse do estado resulta de uma série de factos que no seu conjuncto 
bastem para demonstrar as relações de filiação e paternidade entre um indivíduo e o chefe da família 
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usado do nome do seu pretendido pae. §2º Que tenha sido sempre tido como seu filho, na sociedade. 
§3º Que o pae o tenha tratado como seu filho e occorrido, como tal, à sua criação e educação. §4º 
Que a família o tenha sempre tratado como tal.” Cumpre elucidar a coincidência entre os 
pressupostos da posse de estado de filho no citado artigo com os pressupostos da posse de estado 
de filho elencados pela doutrina atual para a configuração da filiação socioafetiva: nominatio, tratactio 
e reputatio. 
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Rio de Janeiro: Rio, 1941, p. 788, nota 2 do artigo 347: “O direito anterior e os Projectos 
accrescentavam a esta prova pela certidão extrahida do registro civil, a que resulta da posse de 
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filiação legitima, que, entretanto, resurge no art. 349, onde se attende à necessidade de provar a 
filiação na falta do registro.” 
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 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 368: “ 
[...] e, por fim, no inc. II do artigo 1.605, quando estabelece que a filiação sem termo de nascimento 
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Também, implicitamente, o já mencionado446 artigo 1.593 do Código Civil, ao 

estabelecer o parentesco de “outra origem”, traz a possibilidade da socioafetividade 

como base da relação filial fundada na posse de estado de filho, o que foi 

reconhecido por meio dos enunciados aprovados em duas Jornadas de Direito Civil 

realizadas pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em 

Brasília, em 2002 e 2004.447 

A posse de estado de filho traz para o mundo jurídico uma verdade social que 

revela a realidade da relação filial, com a demonstração de quem efetivamente 

exerce a função de pai/mãe, baseado no comportamento de afeto das pessoas que 

a integram, no tratamento dedicado àquele que sem ser filho biológico, é filho do 

amor, o que serve a produzir efeitos para o estabelecimento da filiação. 

 

2 Efeitos da filiação socioafetiva: pessoais e patr imoniais 

 

Com a exteriorização da relação de afeto, caracterizadora da posse de estado 

de filho, surge a possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva por meio 

de sentença judicial448 que irá conferir efeitos jurídicos àquela situação de fato, 

acarretando direitos e deveres aos envolvidos.449  

Nessa cadência, as lições de José Luiz Gavião de Almeida:  

[...] A filiação afetiva vem se sobrepondo, por força do interesse do menor, 
princípio que tem inspirado a matéria, à filiação consangüínea. E uma vez 
reconhecida a existência dessa espécie de filiação, há que posicioná-la 

                                                                                                                                                                                     

reconheceu, expressamente, o estado de filho afetivo. Entretanto, a filiação socioafetiva pode ser 
admitida com base nos seguintes artigos: [...] e) art. 1.605, II, em que filiação é provada por 
presunções – posse de estado de filho (estado de filho afetivo).” 
446

 Sobre o artigo 1.593 do Código Civil ver páginas 96, 97 e 111.  
447Enunciado 103 – Art. 1.593: o Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de parentesco 
civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a noção de que há também parentesco 
civil no vínculo parental proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 
relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade 
socioafetiva, fundada na posse de estado de filho” – I Jornada de Direito Civil; Enunciado 256 – Art. 
1.593: a posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco 
civil. – III Jornada de Direito Civil. 
448

 Os interessados poderão ajuizar ação de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva 
para estabelecer judicialmente o vínculo de filiação e os consequentes efeitos jurídicos. 
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 BARBOZA, Heloísa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. In: Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 2009, n. 9, p. 
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como filiação civil, entregando-lhe todos o direitos e deveres dos demais 
tipos de filho.450 

 O afeto pode ser vislumbrado como essência da filiação decorrente da 

adoção, da chamada “adoção à brasileira” - reconhecimento voluntário da 

paternidade ou maternidade -, da técnica de reprodução assistida heteróloga e da 

relação de “filhos de criação”.451  

 Nas lições de Pontes de Miranda, a adoção “é ato solene pelo qual se cria 

entre o adotante e o adotado relação fictícia de paternidade e filiação”452. Para 

Eduardo de Oliveira Leite, é “o ato jurídico solene pelo qual, observados os 

requisitos legais, alguém estabelece um vínculo de filiação trazendo para sua 

família, na condição de filho, pessoa que lhe é estranha.”453 

 Zeno Veloso conceitua a adoção como sendo “o ato jurídico que estabelece 

um vínculo de parentesco entre adotante e adotado, passando este a ser filho 

daquele. Adquire, assim, o adotado estado jurídico de filho do adotante, e este o de 

pai do adotado.”454 Trata-se de ato realizado juridicamente, porém, o critério 

definidor da relação filial é a afetividade, em contrapartida ao jurídico, decorrente da 

presunção legal do matrimônio dos pais, ou biológico. 

 Sem intencionar um aprofundamento sobre a adoção – pois o tema não é 

objeto do presente trabalho -, mas somente para esclarecimento, a Lei nº 12.010, de 

3 de agosto de 2009, concentrou as normas sobre adoção, num único diploma legal, 

alterando a redação do artigo 1.619455 e revogando os artigos 1.620 a 1.629 do 

Código Civil de 2002. Sendo assim, a regulamentação da adoção de criança e 

adolescente, bem como da adoção de maior de idade, passa a ser feita, esta no que 

couber, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Deverá ser por meio de 

procedimento judicial, e, quanto à idade para adoção, a legislação estabelece 
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dezoito anos no mínimo para o adotante – em consonância com a maioridade civil -; 

e em relação à diferença de idade entre adotando e adotante, este há de ser 

dezesseis anos mais velho que aquele, tanto na adoção de maiores quanto na de 

menores de dezoito anos. 456 

 A adoção gera efeitos pessoais e patrimoniais, com reflexos nas relações de 

parentesco entre o adotante e o adotado, com o rompimento dos vínculos parentais 

com a família natural, salvo os impedimentos para o casamento (art. 1.626 do 

Código Civil), e, direito a alimentos entre pais e filhos, extensivo a todos os 

ascendentes e direitos sucessórios (art. 41 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente), em consonância com a  igualdade como preceito constitucional,457 

sendo a adoção um ato irrevogável.458 

 Segundo Luiz Edson Fachin, a adoção é “a filiação construída no amor”459. É 

inquestionável a presença da afetividade envolvendo a relação filial entre o adotante 

e o adotado. Nesse sentido, também se manifesta Rolf Madaleno: 

A adoção é sem qualquer dúvida o exemplo mais pungente da filiação 
socioafetiva, psicológica e espiritual, porque sustentada, eminentemente, 
nos vínculos estreitos e únicos de um profundo sentimento de afeição [...].460 

 Fica evidente que, diante da adoção, não há necessidade de ajuizamento de 

ação com a finalidade de reconhecimento da relação socioafetiva, pois a decisão 

judicial do processo de adoção, já estabelecerá o vínculo de filiação, sendo este 

vínculo, certamente, decorrente da relação de afeto e cuidado despendidos entre o 

adotante e o adotado.  
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 A chamada “adoção à brasileira”, por sua vez, não encontra respaldo jurídico 

e ocorre quando uma pessoa, voluntariamente, reconhece a paternidade ou a 

maternidade de outrem perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

independente de vínculo biológico. Na verdade trata-se de conduta tipificada como 

crime na legislação penal (artigos 242 e 299 do Código Penal461), porém, sua 

conotação pejorativa é retirada pela presença da intenção altruísta, podendo o 

magistrado deixar de aplicar a pena.462 

 É uma prática disseminada pelo Brasil, daí o nome dado pela doutrina e 

jurisprudência, na qual a filiação, apesar de civil/registral, não possui vínculo 

biológico, nem decorre da presunção legal do matrimônio, mas tem fundamento no 

afeto, na parentalidade socioafetiva, na intenção de alguém criar um filho como seu 

durante a vida, consubstanciando a posse de estado de filho. 

 A “adoção à brasileira” ou o reconhecimento voluntário de um filho pode 

acontecer, por exemplo, no caso em que a mulher grávida inicia outra relação 

amorosa e o companheiro ou marido decide reconhecer o filho como seu, 

independentemente de laços biológicos, dizendo que irá criá-lo como pai, sendo 

essa filiação também decorrente do afeto. Ela produzirá efeitos se tornar-se evidente 

a posse de estado de filho.  

 Diante dessa situação, na prática não haverá necessidade de ajuizamento de 

ação declaratória de paternidade/maternidade socioafetiva para que os efeitos 

jurídicos da filiação ocorram. No entanto, havendo conflito entre os interessados, por 

exemplo, na hipótese de contestação da paternidade/maternidade assumida, a 

declaração da existência do vínculo socioafetivo será necessária para mantê-lo. A 
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 DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO: Artigo 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: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. Parágrafo 
único – Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza: Pena – detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. DA FALSIDADE DOCUMENTAL Artigo 299 – 
Omitir, em documento público ou particular, 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. Pena – reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
462

 Evidentemente aqui não se trata dos casos de roubo de crianças, conduta totalmente ilícita e 
decorrente da má-fé. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. São 
Paulo: Saraiva, 2012, vol. 6, p. 381: “ Há ainda, a adoção simulada ou à brasileira, que é uma criação 
da jurisprudência. [...]. Embora  tal fato constitua, em tese, uma das modalidades do crime de 
falsidade ideológica, na esfera criminal tais casais eram absolvidos pela inexistência do dolo 
específico. Atualmente, dispõe o Código Penal que, nesse caso, o juiz deixará de aplicar a pena.” 
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implicação também ocorrerá quando o filho manifestar a intenção de impugnar a 

paternidade ou maternidade registrada, o que será exposto no item a seguir. 

 Além dos casos já apresentados, a filiação socioafetiva também está presente 

na hipótese de ocorrência de inseminação artificial heteróloga. Trata-se de método 

de reprodução humana em que se utiliza material genético de terceiro (a), doador (a) 

de sêmen ou óvulo.463 

 A possibilidade de realização de inseminação artificial heteróloga está 

prevista no inciso V do artigo 1.597 do Código Civil, desde que haja prévia 

autorização do marido.464A manifestação de vontade dos envolvidos deve nortear as 

questões relativas à filiação oriunda dessa técnica de reprodução humana, de modo 

a privilegiar o melhor interesse da criança, sem qualquer prevalência do vínculo 

biológico, mas sim do vínculo afetivo, prestigiando a filiação socioafetiva. Dessa 

forma, para Zeno Veloso: 

[...] a inseminação artificial consentida pelo marido deve conferir o estado de 
filho matrimonial. A paternidade, no caso, não tem base biológica, mas 
possui um fundamento moral, prestigiando-se a relação sócio-afetiva.465 

Nos casos de “filho de criação”, não há ocorrência de adoção judicial, nem 

tampouco de “adoção à brasileira”, mas sim a existência de uma relação afetiva 

entre quem cria e quem é criado, sustentado, amado como se fosse filho, durante o 

tempo suficiente para ser reconhecido o estado de posse de filho. A palavra criação 

significa “afeição, adoção, aceitação, sustento e guarda”466. Nesse contexto, também 

não há vínculo jurídico ou biológico, mas somente o vínculo socioafetivo, onde o 
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 VILELA, Adriana Accioly de Lima. O artigo 27 do ECA – Direito ao Estado de Filiação versus 
Projeto de Lei nº 1.184/203 – Filiação de crianças Nascidas através de Reprodução Assistida e o 
Anonimato do Doador – uma leitura sob a ótica do Princípio Constitucional da Dignidade. In: Revista 
IOB de Direito de Família. São Paulo: IOB, 2008, n. 46, p. 63. 
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 A lei não esclarece de que forma deve ser feita essa autorização, de forma tácita ou expressa, se 
verbal ou por escrito. Ocorre que, diante da complexidade da questão envolvida, tal autorização 
deverá ser expressa e por escrito. Nessa cadência: GOZZO, Débora. Dignidade humana, 
inseminação artificial heteróloga e contestação da paternidade. In: BITTAR, Eduardo C. B e FERRAZ, 
Anna Candida da Cunha (Org). Direitos humanos fundamentais: positivação e concre tização . 
Osasco: Edifieo, 2006, p. 223: “[...] Pensando-se, contudo, na importância desse ato para a união da 
família, o melhor seria que esse negócio jurídico unilateral, do marido, fosse celebrado por escrito, 
isto é, por meio de instrumento público ou particular, ou por mero escrito particular, visto que até o 
reconhecimento voluntário de filho não-matrimonial pode ser feito dessa forma. [...]” 
465

 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 150. 
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 SOUSA, Lourival de J. Serejo. O parentesco socioafetivo como causa de inelegibilidade. In: 
Família e dignidade humana – V Congresso Brasileiro de Direito de Família. PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha. (Coordenador). São Paulo: IOB Thomson, 2006, p. 545. 
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afeto e o tratamento de filho são externados socialmente, e por isso, valorizados 

juridicamente. 

 Tal fato ocorre em várias situações, como, por exemplo, na criação de órfãos, 

ou na hipótese de parentes distantes que deixam o filho pelo fato de não possuírem 

condições de arcar com seu sustento, ou na relação entre o novo (a) companheiro 

(a) da mãe/pai, e seu filho da união anterior, onde apesar da existência de um 

vínculo registral com o pai/mãe biológico, o vínculo afetivo nunca existiu, e foi 

construído no âmbito de suas relações internas e expandido socialmente.  

 Os responsáveis por essa criança ou adolescente acabam criando-os como 

filhos por mera opção, dedicando cuidado, amor, ternura, enfim, são impulsionados 

pelo afeto, independente de qualquer outra vinculação – que, de fato não existe. O 

que ocorre na verdade é a filiação socioafetiva, decorrente do afeto e da posse de 

estado de filho, geradora de efeitos jurídicos capazes de definir a filiação.467  

 Em relação aos efeitos da filiação socioafetiva, é evidente que nos casos de 

adoção, “adoção à brasileira” e inseminação artificial heteróloga, eles decorrem 

automaticamente, ou a partir do trânsito em julgado da sentença judicial que 

conceder a adoção, ou, a partir do reconhecimento voluntário do filho na “adoção à 

brasileira” e diante da presunção de filiação em razão do matrimônio, nos casos de 

inseminação heteróloga, situações em que o filho terá uma prova documental da 

filiação: a certidão de nascimento. 

 Os efeitos pessoais – surgimento das relações de parentesco e do poder 

familiar, a utilização do nome da família, bem como os efeitos patrimoniais – os que 

dizem respeito aos alimentos e direitos sucessórios, são consequências jurídicas da 

sentença ou do ato voluntário praticado. Consoante Heloisa Helena Barboza, “[...] 

uma vez criado o vínculo de filiação, igualmente instauradas estarão todas as linhas 

e graus do parentesco, passando a produzir todos os efeitos jurídicos pessoais e 

patrimoniais pertinentes.”468 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 149. 
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 BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. In: Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 2009, n. 9, p. 
30. 



138 

 

 Porém, na hipótese de “filho de criação”, para que ocorram os efeitos jurídicos 

decorrentes dessa filiação socioafetiva, as partes envolvidas, ou o interessado, 

deverão ajuizar ação de reconhecimento de paternidade/maternidade decorrente da 

posse de estado de filho469. Isso porque se trata de uma situação de fato470, em que 

o reconhecimento de sua existência pela ordem jurídica por meio de uma ação 

declaratória é imprescindível.471 

 Em se tratando de “filho de criação” que já possui um registro de nascimento 

realizado por seu pai - havendo vínculo biológico ou não -, e posteriormente, esse 

pai registral se afastar do filho, sem que tenha se estabelecido qualquer ligação 

afetiva, o filho, se menor, representado pela mãe, ou se maior, sem a necessidade 

de representação, poderá impugnar a paternidade registral, em prol da filiação 

socioafetiva, havendo necessidade de citação do pai que consta no registro de 

nascimento, para a desconstituição do vínculo. 472 
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 Não obstante, a opinião no sentido de que o reconhecimento da paternidade/maternidade 
socioafetiva poderá ocorrer por escritura pública: BEZERRA, Christiane Singh. LIMA, Maria Aparecida 
Singh Bezerra de. Considerações sobre a filiação sócio-afetiva no direito brasileiro. In: Revista 
Jurídica Cesumar. Maringá: Centro Universitário de Maringá, 2005, vol. 5, p. 205: “Em se tratando 
do reconhecimento da filiação sócio-afetiva, tendo em vista que a lei nada determina de forma 
expressa, quanto à forma como pode tal filiação ser reconhecida, isso permite que a mesma seja 
reconhecida de todas as formas previstas para a filiação biológica, haja vista inclusive que é 
justamente nos laços de afeto, na igualdade entre filhos que está alicerçado o atual direito de filiação, 
logo não há que se fazer restrições quanto às possibilidades de reconhecimento da filiação sócio-
afetiva.” 
470

 Há entendimento de que a situação de fato caracterizada como posse de estado de filho, gera 
presunção da filiação, com fundamento no inciso II do artigo 1.605: FACHIN, Luiz Edson. Direito além 
do novo Código Civil: novas situações sociais, filiação e família. In: Revista Brasileira de Direito de 
Família. Porto Alegre: Síntese; Belo Horizonte: IBDFAM, 2003, n. 17, p. 24: “Se a posse de estado de 
filho, na ausência do registro, gera presunção, é certo que a lei civil está a reconhecer valor à 
dimensão social da filiação.” 
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 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. RODRIGUES, Renata de Lima. O Direito das Famílias:  entre 
a norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 184. 
472 Nesse sentido: REsp 402859/SP. Relator: Ministro Barros Monteiro. Órgão Julgador: 4ª Turma. 
Data do Julgamento: 22.02.2005: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PETIÇÃO 
DE HERANÇA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. EFEITO DA SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. CITAÇÃO DO PAI REGISTRAL. – É prescindível o prévio ou concomitante 
ajuizamento do pedido de anulação do registro de nascimento do investigante, dado que esse 
cancelamento é simples conseqüência da sentença que der pela procedência da ação investigatória. 
Precedentes do STJ. – É litisconsorte passivo necessário o pai registral, cuja citação é de ser 
efetivada como interessado no desfecho da lide. Recurso especial conhecido, em parte, e provido 
parcialmente.  Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 29/06/2012.   
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 Na ação de investigação da paternidade/maternidade socioafetiva a prova do 

estado de filho deverá ser produzida com a utilização de todos os meios admitidos 

em direito, tais como, testemunhas, depoimento pessoal, perícia e documentos.473 

 As testemunhas são importantes para a comprovação do fato, da existência 

da posse de estado de filho, justamente porque essa situação possui como 

requisitos de existência, o tratamento e a fama, de acordo com o já exposto neste 

trabalho.474 

 Além disso, é essencial o depoimento pessoal dos envolvidos para apuração 

da intenção das partes, e, ainda, os documentos que comprovem a situação 

socioafetiva, como, por exemplo, a certidão de batismo, a inscrição no imposto de 

renda, eventual caderneta de poupança, fotografias que revelem a convivência 

familiar, cartas que revelem os laços de filiação afetiva, seguro de vida beneficiando 

o filho, histórico escolar com o nome dos pais afetivos como responsáveis, remessa 

de correio eletrônico com o tratamento de filho, eventual pagamento de pensão 

alimentícia, os pais como responsáveis na consulta médica, enfim, qualquer 

documento que comprove o tratamento como filho decorrente do afeto.475 

 A matéria discutida no pedido será de fato e de direito. Considerada de fato 

porque haverá a apuração dos fatos materiais alegados para a comprovação da 

posse de estado de filho. E de direito, porque os fatos alegados serão enquadrados 

nos conceitos legais da norma jurídica. Dessa forma, envolvendo também matéria 

de direito, a ação comportará dois recursos: o extraordinário, perante o Supremo 

Tribunal Federal, “tendo em vista o reconhecimento constitucional da filiação 

socioafetiva, com base nos artigos. 226, §§ 4º e 7º, e art. 227, §6º, da Constituição 
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 BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. In: Revista Brasileira de 
Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, 2009, n. 9, p. 
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 Ver item I da parte III. 
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 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 162. 
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Federal de 1988”476, e o especial perante o Superior Tribunal de Justiça, com 

fundamento nos artigos 1.593 e 1.596 do Código Civil. 

 A decisão transitada em julgado opera efeitos ex tunc, e, assim, retroage 

alcançando todos os atos praticados pelos parentes socioafetivos desde o 

surgimento da posse de estado de filho, isto é, desde o início da convivência familiar 

afetiva477, gerando o parentesco de “outra origem”. 

 Finalmente, reconhecida a filiação socioafetiva por meio de decisão judicial, 

surgem todos os efeitos decorrentes das relações filiais, como leciona Heloisa 

Helena Barboza: 

O parentesco socioafetivo produz todos e os mesmos efeitos do parentesco 
natural. São efeitos pessoais: (a) a criação de vínculo de parentesco na 
linha reta e na colateral (até o 4º grau), permitindo a adoção do nome da 
família e gerando impedimentos na órbita civil, como os impedimentos para 
casamento, e pública, como os impedimentos para assunção de 
determinados cargos públicos; (b) a criação do vínculo de afinidade. Sob o 
aspecto patrimonial são gerados direitos (deveres) a alimentos e direitos 
sucessórios.478 

Importa salientar a Lei nº 11.924, de 17 de abril de 2009479, conhecida como 

“Lei Clodovil”, de autoria do já falecido Deputado Federal Clodovil Hernandes, a qual 

acrescentou o §8º ao artigo 57 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973 -, permite por meio de pedido judicial, a inclusão do sobrenome 

do padrasto ou da madrasta ao nome do enteado/a, desde que haja a concordância 

dos envolvidos – padrasto, enteado e genitora -, por “motivo ponderável” e após 

cinco anos de convivência.  

Trata-se da possibilidade de reconhecimento de uma das espécies de filiação 

socioafetiva, sendo o próprio afeto o “motivo ponderável”. A autorização para a 
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 Lei nº 11.924 de 17 de abril de 2009. Art. 1º. Esta lei modifica a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 – Lei de Registros Públicos, para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome de 
família do padrasto ou da madrasta, em todo o território nacional. Art. 2º. O art. 57 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte §8º: “O enteado ou a enteada, 
havendo motivo ponderável e na forma dos §§2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz 
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inclusão do nome de família do padrasto/madrasta, não requer a exclusão 

automática do nome do genitor/a, salvo se solicitado pelos requerentes, com a 

citação do interessado/a, a fim de ser alterada a relação filial, com todas as 

consequências legais. Porém, se a intenção não for desconstituir o vínculo de 

filiação já existente no registro civil, a lei permite a coexistência dos sobrenomes, 

isto é, tanto do genitor/a quanto o do padrasto/madrasta.  

 Até o momento explanou-se sobre o reconhecimento ou investigação da 

relação filial socioafetiva em vida, isto é, as partes interessadas na declaração 

judicial encontram-se vivas, manifestando sua intenção. 

 Porém, será possível o reconhecimento da filiação socioafetiva após a morte 

de uma das partes, com a exteriorização de todos os efeitos jurídicos, pessoais e 

patrimoniais? 

 Trata-se de assunto amplamente discutido pelos Tribunais, e, apesar da 

existência de acórdãos em sentido contrário480, há decisões considerando possível o 

reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem.481 Nesse sentido, o julgado do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação nº 1.0518.10.006332-1/00: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA  POST MORTEM. POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA MODIFICADA. A impossibilidade 
jurídica do pedido, como categoria jurídica afeta às condições da ação, não 
pode ser declarada quando inexiste no ordenamento qualquer preceito que 
vede a dedução dos pedidos formulados pela parte autora.482  
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 Apelação nº 1.0382.06.064486-3/001-TJ/MG- Julgado 18/11/2008 – EMENTA: AÇÃO DE 
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 No acórdão, o desembargador Alberto Vilas Boas reconheceu a possibilidade 

de extrair a parentalidade socioafetiva baseada na posse de estado de filho do 

conteúdo do artigo 1.593 do Código Civil e iniciou o seu voto discorrendo sobre a 

inexistência de preceito que culmine na vedação legal de reconhecimento da filiação 

socioafetiva post mortem, ou seja, após a morte do suposto pai e mãe socioafetivos. 

 Trouxe o princípio da isonomia e o da igualdade da filiação estabelecido pela 

Constituição Federal (art. 227, §6º) e pelo Código Civil (art. 1.596), e traçou um 

comparativo: 

[...], se é possível que uma ação de investigação de paternidade, com base 
no critério genético, se dê após o falecimento do suposto pai, também deve 
ser permitido ao alegado filho socioafetivo que prove a existência da 
condição de posse do estado de filiação perante quem teria exercido a 
função de pai e ou mãe, que não transmitiu os caracteres biológicos, a 
caracterizar a posse do estado de filiação. [...] Lado outro, e novamente com 
base nos princípios da isonomia e da igualdade da filiação, se é possível 
cumular o pedido de petição de herança com o de investigação de 
paternidade lastreada no critério genético (DNA) - como, por exemplo, na 
investigação aforada em face do suposto avô (investigação avoenga) ou 
irmão consanguíneo do investigante -, também deve ser permitida a 
cumulação de petição de herança com o reconhecimento de paternidade 
SOCIOAFETIVA  no caso de morte de quem supostamente assumiu a 
função de pai, sem o ser biologicamente. Por que se dar um tratamento 
diferenciado ao permitir que um filho, após o falecimento de seu suposto pai 
biológico e com o qual não teve convívio, conforme inúmeros casos já 
apreciados pelo Poder Judiciário, possa promover uma investigação de 
paternidade post mortem cumulada com petição de herança e não permitir a 
perquirição de paternidade SOCIOAFETIVA  em situação similar àquela? 
Afinal, que tipo de relação de afeto, amor, respeito, carinho e educação 
possa ter havido entre pai e filho biológicos que nunca conviveram entre si, 
conforme aquela primeira hipótese acima mencionada, a autorizar a 
cumulação de petição de herança? Portanto, é de se concluir que nem 
sempre, na investigação com base em DNA, havia um "estado de posse de 
filho" entre o genitor e seu descendente, e isso não impede que este suceda 
ao seu progenitor na qualidade de herdeiro somente fulcrado no critério 
genético. Então, por que quando há alegação da existência de posse de 
estado de filiação entre pai e filho socioativos, onde, em tese, houve 
convívio intenso, duradouro e público, não se pode aceitar que o filho venha 
suceder o pai afetivo já falecido? [...] (grifos do original) 

 Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de reconhecimento da 

paternidade/maternidade socioafetiva post mortem, sem que tal fato seja 

considerado interesse meramente patrimonial. Trata-se de um dos efeitos da filiação 

socioafetiva, uma vez que, comprovado o estado de posse de filho, este poderá 

suceder ao pai/mãe de criação. 
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 Sobre a irrevogabilidade da filiação socioafetiva – também considerado um 

dos efeitos de seu reconhecimento (por meio da adoção judicial, da “adoção à 

brasileira”, da presunção diante da inseminação artificial heteróloga, ou da hipótese 

de “filho de criação”), o tema será mais desenvolvido no próximo item que versará 

sobre a contestação ou impugnação da relação filial advinda do afeto.  

 

3 Contestação e Impugnação da filiação socioafetiva   

 

Com a nova concepção do conceito de filiação, questiona-se a possibilidade 

de contestar e impugnar a paternidade/maternidade483 reconhecida pelos meios 

legais, diante da filiação socioafetiva.  

 No sistema do Código Civil de 1916, havia a possibilidade de contestação da 

legitimidade dos filhos – artigo 340484 -, que era fundada em dois fatores conjuntos, 

no casamento e no vínculo biológico. O marido somente podia contestar a 

legitimidade “se provasse que, no período em que esta [a mulher] engravidou (de 

seis a dez meses antes do nascimento), encontrava-se fisicamente impossibilitado 

de coabitar com ela ou já estavam legalmente separados (art. 340).”485 

Ao marido, privativamente, era concedido o direito de contestação486, advindo 

do critério jurídico da filiação, do qual decorre a presunção legal de que o pai é 

sempre o marido da mãe, isto é, pai é quem o matrimônio demonstra – pater is est 

quem justiae nuptiae demonstrant487. Tal direito era privativo – e continua sendo -, e 
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 BRITO, Leila Maria Torraca de. Contestação de Paternidade e a Segurança da Filiação. In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coordenador). Família e Solidariedade. Teoria e Prática do Direito de 
Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 268: “[...] como a guarda e o cuidado das crianças 
continuam quase sempre como tarefas atribuídas às mães, o modelo materno soa hoje como estável, 
enquanto despontam com maior frequência interrogações sobre quem é o pai e quais as suas 
atribuições. Incertezas que, com freqüência, aportam ao judiciário.” 
484

 Art. 340. A legitimidade do filho concebido na constância do casamento, ou presumido tal (arts. 338 
e 339), só se pode contestar: I. Provando-se que o marido se achava psicamente impossibilitado de 
coabitar com a mulher nos primeiros cento e vinte e um dias, ou mais, dos trezentos que houverem 
precedido ao nascimento do filho. 
485

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 330: “Dentre as hipóteses de impossibilidade física de coabitação a jurisprudência incluía a 
impotência generandi  (esterilidade), desde que absoluta, e a separação de fato.” 
486

 Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito de contestar a legitimidade dos filhos nascidos de 
sua mulher. (art. 178, §3º). 
487

 Sobre a presunção da paternidade, ver item 5 da parte II deste trabalho. 
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se justificava porque só ele poderia correr o risco de provocar o “estrépito do 

escândalo”488, com a notícia de adultério de sua esposa. Porém, a legislação de 

1916 estabelecia prazo para a contestação.489 

 O Código Civil de 2002 manteve a presunção legal da filiação, contudo, 

estabeleceu a imprescritibilidade para o exercício da ação de contestação de 

paternidade pelo marido, no artigo 1.601490, bem como suprimiu as condições 

impostas pela legislação anterior (art. 340). 

 O progresso científico trouxe o exame de DNA como forma de busca da 

verdade biológica da filiação491 -, possibilitando o questionamento acerca das 

presunções legais de paternidade, retirando o seu caráter absoluto.  

 Ao fixar a regra do artigo 1.601 do novo Código Civil, o intuito do novel 

legislador foi adaptar a lei, levando em conta o “desenvolvimento da ciência e a 

possibilidade de se apurar o “pai biológico” com a desejada certeza científica, em 

razão da evolução dos exames hematológicos.”492 

 A ação de contestação de paternidade é proposta pelo pai em face do filho. 

Sendo este menor, será representado ou assistido pela mãe. A sentença de 

procedência tem eficácia ex tunc e é oponível a todos, tendo como consequência, o 

cancelamento da paternidade no registro de nascimento, passando o réu a utilizar 

somente o nome da mãe, a quem caberá os deveres oriundos da filiação.493 

 Note-se que, apesar da redação do artigo 1.601 do Código Civil - tendo como 

correspondente o artigo 344 da legislação anterior -, ter suprido a expressão 
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 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28ª ed. Atualizada por Francisco José Cahali. 
São Paulo: Saraiva, 2004, v. 6, p. 303. O critério de ficção legal da filiação por presunção visava a 
estabilidade das relações matrimoniais estruturadas na figura do patriarca, com a possibilidade de 
transmissão do patrimônio aos seus “legítimos” herdeiros.  
489

 Art. 178. Prescreve: §3º Em dois meses, contados do nascimento, se era presente o marido, a 
ação para este contestar a legitimidade do filho de sua mulher (art. 338 e 344). 
490

 A nova legislação fala em contestação da paternidade e não da legitimidade dos filhos como a 
redação do correspondente anterior (art. 344) direcionado pelo aspecto discriminatório: Art. 1.601. 
Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal 
ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de 
prosseguir na ação. 
491

 Sobre o critério biológico de filiação, ver página 102.  
492

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 330. 
493

 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 220.  
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“privativamente”, somente o marido tem legitimidade ativa para propor a ação.494 

Somente o marido poderá ajuizar a ação, mas uma vez por ele iniciada, vindo ele a 

falecer durante a demanda, seus herdeiros poderão dar prosseguimento a ela.495 

 Pontes de Miranda assevera e parece que, com razão, que, diante de 

determinados casos concretos, o curador do marido terá legitimidade para a 

propositura da ação, quando forem evidenciadas circunstâncias que dão respaldo a 

tal excepcionalidade: 

Imaginemos que o marido esteja no hospício, internado, sem ter relações 
sexuais com a mulher, ou que esta resida em outro lugar e nunca visite, 
sequer o marido. Seria absurdo ir-se considerando filho do marido, com 
todos os deveres de pai para esse, cada filho que nasça à mulher. O 
curador pode propor a ação, representando o pai interdito por incapacidade 
absoluta.496  

 A imprescritibilidade da ação de contestação de paternidade gera um clima de 

instabilidade nas relações filiais, visto que, a qualquer momento, o marido pode 

ajuizar a demanda, sustentando não ser o pai do filho havido na constância do 

casamento. Conforme o entendimento de Leila Maria Torraca de Brito, “ a 

possibilidade de a paternidade ser desconstituída a qualquer tempo paira como uma 

ameaça permanente a pais e filhos.”497, ainda mais se já estiver consolidada a 

afetividade entre os envolvidos na relação filial. Tal possibilidade destoa dos ditames 

de preservação da dignidade humana.  

 Cumpre salientar que tal artigo não tem aplicação nos casos de inseminação 

artificial heteróloga autorizada pelo marido, sendo evidente a inexistência de vínculo 

biológico entre o marido/pai que registrou o filho nascido de sua mulher como seu.  

Nesse sentido é o teor do Enunciado 258, da III Jornada de Direito Civil do Conselho 

da Justiça Federal: “Arts. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do 
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 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 352. 
495

 Ressalta-se o interesse patrimonial da contestação de paternidade. 
496

 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de direito privado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1956, vol. IX, p. 48. No mesmo sentido: RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família.  2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 429: “Ao marido interditado se reconhece a capacidade para ajuizar a ação 
através de seu representante. Com efeito, afigurar-se-ia profundamente injusto que, registrando filho 
havido com terceiro em nome do marido, que se encontrava v.g., internado em estabelecimento 
hospitalar, não pudesse ele ingressar com a ação anulatória do registro.” 
497

 BRITO, Leila Maria Torraca de. Paternidades Contestadas. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, 4: “[...] 
hoje, no Brasil, uma pessoa pode ser surpreendida a qualquer hora com o pedido de destituição da 
paternidade daquele que por anos exerceu essa função, mas, por meio de exame de DNA, 
comprovou que não possuída identificação genética com quem registrara como filho.” 
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Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada 

pelo marido, nos termos do inciso V do art. 1597, cuja paternidade configura 

presunção absoluta”.498 

 Além da contestação de paternidade do marido em relação ao filho, o 

ordenamento jurídico prevê o direito do filho de impugnar o vínculo de filiação, por 

meio da ação de impugnação de paternidade/maternidade, ou ação de nulidade de 

reconhecimento de paternidade/maternidade, com o intuito de invalidar o registro de 

nascimento, desconstituindo o vínculo de parentesco, como forma de concretização 

da defesa do interesse do filho. 

 Existindo casamento, o artigo 1.604 da legislação civil reconhece o direito do 

filho matrimonial vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, 

com a comprovação de erro ou falsidade do registro. Em se tratando de filho não 

matrimonial, o artigo 1.614 do Código Civil conferiu ao filho reconhecido o direito de 

impugnar a paternidade/maternidade, independente da existência de erro ou 

falsidade de registro,499 nos quatro anos que se seguirem à maioridade500 ou à sua 

emancipação501, sendo que o filho maior só poderá ser reconhecido com o seu 

consentimento. 

 O filho reconhecido pelo pai ou pela mãe tem legitimidade para impugnar a 

filiação e demonstrar que não é seu pai ou sua mãe a pessoa que consta como tal 

no registro civil. É o oposto da ação de investigação de paternidade. Quando menor, 

o filho não deverá manifestar seu consentimento para o reconhecimento502, em 

virtude da regra geral da incapacidade, que afasta a consideração de sua 

manifestação de vontade, bem como em razão da presunção de que o ato seria um 

                                                           
498O enunciado veio estancar a controvérsia sobre a presunção da paternidade na inseminação 
artificial heteróloga autorizada pelo marido, a qual, de relativa passou a ser absoluta.  
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 GOZZO, Débora. A anulação do registro na adoção “à brasileira” e a dignidade do adotado. In: 
Revista Mestrado em Direito. Osasco: EDIFIEO, 2005, n. 5, p. 19. 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 245: “O art. 5º do Código Civil 
estabelece que a maioridade se dará quando a pessoa completar 18 anos ou quando, tendo 16 anos 
completos, casar-se, assumir emprego público efetivo, colar grau em curso de ensino superior, 
comprovar relação de emprego ou mantiver estabelecimento civil ou comercial.” 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 245: “[...] os arts. 5º e 9º 
cogitam da emancipação, em virtude da concessão dos pais, mediante instrumento público ou por 
decisão judicial.” 
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 A natureza jurídica do reconhecimento voluntário é a de negócio jurídico unilateral, não receptivo. 
Não há necessidade, enquanto o filho é menor, de sua concordância.  
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benefício para ele. Porém, essa presunção poderá ser ilidida pelo filho nos quatro 

anos seguintes à sua maioridade.503 

 Conforme as lições de Rolf Madaleno, o filho pode querer afastar a 

paternidade/maternidade estabelecida por interesses que não coincidem com os 

daqueles que o reconheceram: 

É direito de o perfilhado querer buscar a sua real vinculação biológica, 
afastando a paternidade estabelecida pelas conveniências da sua mãe, que 
talvez não tenha querido vincular o seu filho a uma relação que lhe fora 
frustrante e de decepções amorosas, ou que tenha sido breve e substituída 
pelos vínculos criados pela mãe com o pai impugnado.504 

 A ação deverá ser proposta em face de todos que serão atingidos pela 

invalidade do registro civil. E, em relação à legitimidade ativa para a propositura da 

demanda, Arnaldo Rizzardo leciona que qualquer pessoa com interesse moral ou 

material poderá promover a ação anulatória, inclusive o Ministério Público, pelo fato 

de se tratar de tema ligado ao estado da pessoa, preceito de ordem pública.505  

Porém, tal afirmação não pode prosperar porque, ainda que se trate de estado da 

pessoa, permitir-se a qualquer um, incluindo-se aqui o Ministério Público, 

legitimidade para agir, significaria muita influência nessa seara. Ademais, não se 

trata de negócio nulo, onde qualquer um que tenha interesse moral ou econômico 

pode pleitear a invalidade. Trata-se de negócio meramente anulável por vício de 

consentimento – em especial o erro – e, assim, só os legitimados pela norma 

poderão propor a ação de impugnação, no caso, o filho.  

 Sobre o adotado, apesar da irrevogabilidade506, tanto na adoção legal quanto 

na “adoção à brasileira”, o filho também poderá impugnar a paternidade/maternidade 

como garantido ao filho matrimonial e ao não matrimonial reconhecido. Nessa 

cadência, as lições de Débora Gozzo: 

Enfim, pelo que é possível depreender-se do ordenamento, nada poderá 
obstar que o “adotado” requeira judicialmente a  desconstituição do vínculo 
de parentesco decorrente do ato de registro civil, como garantido aos filhos 
matrimonial ou não matrimonial. Trata-se, entretanto, de direito 
personalíssimo. Por conseguinte, só ele poderá insurgir-se contra o registro, 
depois de ter atingido a maioridade ou de ter sido emancipado, no caso de 
ele poder, aparentemente ser filho não matrimonial (CC, art. 1.614) ou, a 

                                                           
503

 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 243. 
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 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 424. 
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 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 445. 
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 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 39. §1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável 
[...]. 
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qualquer tempo, se for filho matrimonial (CC, art. 1.604). E, uma vez tendo 
deferido seu pedido, ele tanto poderá ingressar em Juízo com ação de 
investigação de paternidade contra seu genitor biológico, bem como este 
estará com o caminho livre para reconhecê-lo voluntariamente. Sendo 
assim, a dignidade humana do “adotado” estará efetivamente protegida pelo 
ordenamento jurídico.507 

 
 Em ambos os casos, na contestação de paternidade presumida em 

decorrência do casamento, pelo pai, e na impugnação da filiação pelo filho advindo 

da relação matrimonial e do reconhecimento voluntário do filho extramatrimonial, a 

possibilidade de insurgir-se contra a relação filial possui fundamento restrito.  

 Conforme demonstrado, a filiação afetiva gera efeitos determinando direitos e 

obrigações a serem preservados pelo ordenamento jurídico. Trata-se de vínculo que 

nasce do cuidado, do companheirismo, do apoio, da proteção, do carinho, o que não 

pode, simplesmente, ser desprezado posteriormente mediante um comportamento 

contraditório que tenta negar toda a relação construída.508 

 O reconhecimento voluntário do filho não biológico “se enquadra no conceito 

do factum proprium capaz de ensejar a legítima confiança do menor, que se mostra 

ainda mais evidente em razão dos laços afetivos cultivados durante o tempo de 

convivência”509. 

 A intenção do pai consistente na anulação do seu próprio ato – 

reconhecimento voluntário do filho - demonstra o comportamento contraditório que 

não pode nortear as relações filiais, uma vez que, pode ocasionar danos  

irreversíveis àquele que se sente rejeitado, considerando que a boa-fé510 deve 

permear as relações de filiação. 

                                                           
507GOZZO, Débora. A anulação do registro na adoção “à brasileira” e a dignidade do adotado. In: 
Revista Mestrado em Direito. Osasco: EDIFIEO, 2005, n. 5, p. 21. 
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 GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de Família e o Princípio da Boa-fé Objetiva . 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 213. 
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 GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Direito de Família e o Princípio da Boa-fé Objetiva . 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 213.  
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 TARTUCE, Flávio. O Princípio da Boa-fé Objetiva no Direito de Família. In: Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese; Belo Horizonte: IBDFAM, 2006, n. 35, p. 5: Sobre a boa-fé 
decorrente ao princípio da eticidade – basilar do novo Código Civil -, ver nota 166.   
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 A boa-fé objetiva511 identifica um padrão de comportamento, “uma norma de 

comportamento leal”,512 que deve basear a atuação da pessoa diligente e 

comprometida, principalmente ao que envolve as relações filiais. 

 Uma das principais funções do princípio da boa-fé é  limitadora513: veda ou 

pune o venire contra factum proprium (vir contra seus próprios atos)514, isto é, 

protege uma parte contra aquela que pretende exercer uma posição jurídica em 

contradição com o comportamento assumido anteriormente. Depois de criar uma 

expectativa, há a quebra dos princípios da lealdade e da confiança se vier a ser 

praticado ato contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à outra parte.515 

Corroborando com esse entendimento, as palavras de Fernanda Pessanha do 

Amaral Gurgel: 

Por isso, a boa-fé objetiva impõe a manutenção de uma situação jurídica 
marcada pela convivência e pela afetividade, atendendo àquilo que sempre 

                                                           
511

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 411-413: Segundo a autora, a concepção de 
boa-fé subjetiva tem o sentido de uma “condição psicológica que normalmente se concretiza no 
convencimento do próprio direito, ou na ignorância de se estar lesando direito alheio”. Quanto a boa-
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do Código Civil Alemão, de larga força expansionista em outros ordenamentos, e, bem assim, 
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512
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obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 411-413.  
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 TARTUCE, Flávio. O Princípio da Boa-fé Objetiva no Direito de Família. In: Revista Brasileira de 
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514CORDEIRO, Manuel da Rocha e Menezes. A boa-fé no direito civil. Lisboa: Almedina, 2001, p. 
745: “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos entre si e 
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incoerência por si só, para se tornar um princípio de proibição à ruptura da confiança, por meio da 
incoerência.” 
515 Nessa cadência, o Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal: A 
vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da 
confiança, tal como se extrai nos artigos 187 e 422 do Código Civil.  
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foi o esperado a partir do momento em que se assumiu de forma 
espontânea um compromisso.516  

 Além disso, a Constituição Federal de 1988 igualou os filhos de qualquer 

origem e o Código Civil de 2002 evoluiu da legitimidade e sua presunção para o 

parentesco de qualquer origem, e, assim, a filiação desvinculada do mero aspecto 

jurídico ou biológico. Neste sentido, as palavras de Paulo Lôbo: “Portanto, a origem 

genética, por si só, não é suficiente para atribuir ou negar a paternidade, por força 

da interpretação sistemática do Código Civil e de sua conformidade com a 

Constituição.”517 

 Dessa forma, e, ainda, com a valorização do afeto e o reconhecimento dos 

efeitos jurídicos da posse de estado de filho, a tendência atual das decisões dos 

Tribunais é pelo reconhecimento do critério socioafetivo para o estabelecimento da 

relação filial, prevalecendo sobre eventuais interesses patrimoniais. 

Nesses casos, os argumentos mais empregados na jurisprudência são: 

“verificação de paternidade socioafetiva”, “comprovação de estado de filho”, 

“inexistência de vício de consentimento no ato registral”, “o reconhecimento 

espontâneo da paternidade é irrevogável”, “vínculos parentais se definem mais pela 

verdade social do que pela realidade biológica”, “situação semelhante à adoção à 

brasileira”, necessidade de se “perquirir acerca da existência do vínculo afetivo”.518  

 A contestação de paternidade pelo pai somente é plausível se não existir o 

vínculo afetivo entre os envolvidos, como demonstram as palavras de Maria 

Berenice Dias: 

Além de provar que não é o pai  do réu (o que agora se torna fácil através 
da realização do exame de DNA), é mister também que demonstre não 
entreter com o filho que lhe foi impingido qualquer vínculo de convivência. 
Para a ação ter sucesso, precisa comprovar que, além de inexistir o vínculo 
biológico, também não existe a filiação socioafetiva, não desfrutando o 
filho da posse de estado. Só nessa hipótese a ação terá sucesso. (grifos do 
original)519 
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 No caso de uma situação inverídica de filiação – biológica e socioafetiva -, 

inclusive, não há que se manter uma realidade ficta somente em prol da segurança 

das situações jurídicas. Ao filho não seria justo manter a figura de um pai não real, 

criado somente pelo critério jurídico ou registral.520 O intuito de manter uma relação 

que não existe pode, ademais, ser um obstáculo para a busca de um vínculo 

verdadeiro, baseado principalmente no afeto.  

 É evidente, porém, que diante da ocorrência da posse de estado de filho, o 

critério socioafetivo deve prevalecer para a determinação da filiação, e a 

imprescritibilidade trazida pelo ordenamento jurídico no artigo 1.601 do Código Civil 

poderá ocasionar danos à dignidade da pessoa humana.  

As consequências da imprescritibilidade da ação foram expostas em forma de 

peça teatral denominada “Artigo 1.601”, por João Baptista Villela, que, de forma 

crítica e indignada, relatou por meio do monólogo, como o dispositivo pode destruir 

vínculos de afeto já consolidados, gerando sérios prejuízos aos envolvidos.521 

Silvio Rodrigues também fez sérias críticas ao artigo 1.601, afirmando que tal 

regramento valoriza exclusivamente a filiação biológica em detrimento da 

socioafetiva, como um elemento desestabilizador e desagregador das relações 

familiares.522 

A possibilidade de contestação da filiação deve ser adequada ao novo 

contexto do Direito de Família, e ter fundamento somente em fatores justificáveis à 

exclusão da relação filial já estabelecida, e, na hipótese de filiação socioafetiva 

“usualmente porque o pai registral acreditava se tratar de seu filho biológico e, 
                                                           
520

 NICOLAU JÚNIOR, Mauro. Coisa julgada ou DNA negativo: o que deve prevalecer? In: Revista 
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Magister, Belo Horizonte: IBDFAM, 2004, n. 23, p. 
114. 
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harmônica relação de perfilhação, só depois descoberta não se tratar de uma verdade biológica, 
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portanto, fora induzido a erro, e, ademais, sempre teve escasso contato pessoal 

com o filho meramente registral ”, (grifo nosso), isto é, a desconstituição do 

registro civil quando não estiver consolidado o vínculo afetivo, independente de 

vínculo biológico.523 

Portanto, a alegação de erro, dolo ou coação – vícios de consentimento524 – 

na declaração unilateral de vontade são considerados motivos525 para a invalidação 

do registro civil, desde que não constituída a posse de estado de filho.  

Nas explicações sobre a matéria, Paulo Lôbo expõe:  

Em outras palavras, para que possa ser impugnada a paternidade, 
independentemente do tempo de seu exercício, terá o marido da mãe que 
provar não ser o genitor, no sentido biológico (por exemplo, o resultado de 
exame de DNA) e, por esta razão, não ter sido constituído o estado de 
filiação, de natureza socioafetiva; e se foi o próprio declarante perante o 
registro de nascimento, comprovar que teria agido induzido em erro ou em 
razão de dolo ou coação.526 

Uma vez consolidada a filiação socioafetiva, trata-se de relação filial 

irrevogável, isto porque, além de ter amparo constitucional (artigos 227, §6º - a 

igualdade dos filhos), é questão de proteção da dignidade humana e do 

desenvolvimento da personalidade, expressão do artigo 15527 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.528 

Corroborando com esse entendimento, Gustavo Tepedino ressalta a intenção 

protetiva do legislador a fim de evitar que “em nome dos direitos subjetivos 

conferidos aos pais, pudessem ser sacrificados os valores atinentes à tutela da 
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personalidade da criança e do adolescente, alvo de atenção específica pelo 

ordenamento civil-constitucional”529. 

O vínculo filial constituído por quem assume o papel de pai, não pode ser 

afastado simplesmente pelo critério biológico. Conforme os ensinamentos de José 

Luiz Gavião de Almeida: 

A questão da paternidade afetiva tem sido objeto de discussão nas ações 
negatórias de paternidade. Formada quer pela vontade do pai, quer por 
situação fática, não pode a paternidade afetiva ser desconsiderada e 
rompido o vínculo parental que ela criou. A assunção do vínculo parental 
não pode ser afastada simplesmente. Se alguém assume o papel de pai, 
não pode, mais tarde, dele desistir sob a alegação de que não o é 
biologicamente. Nem sempre a paternidade jurídica está espelhada por uma 
paternidade biológica. [...]. Não pode, especialmente, aquele que criou para 
si, voluntariamente, a condição de pai, cansando-se dessa situação, desistir 
da relação parental.530 

Como adverte Julie Cristine Delinski, “a paternidade estruturada sobre 

aspectos meramente biológicos já não atende ao sentido deste fenômeno que se 

revela pela posse de estado de filho, ou seja, pela filiação vivenciada de fato.”531 

Dessa forma, a filiação socioafetiva, não pode ser revogada. Nessa esteira, as 

palavras de Maria Berenice Dias: 

Comprovada a existência do vínculo afetivo, e desfrutando o filho da posse 
de estado com relação ao pai registral, não há como prosperar a demanda. 
Entre o direito do pai de negar a paternidade biológica e o direito do filho de 
ver preservada a posse do estado de filho de que sempre desfrutou não há 
como deixar de dar prevalência á filiação afetiva .532 (grifo do original) 

No mesmo sentido, a impugnação da filiação pelo filho. A ocorrência só deve 

ser admitida quando não existirem os efeitos da posse de estado de filho. Por vezes, 

o interesse em impugnar a paternidade/maternidade decorre de interesses 

patrimoniais em virtude de herança do suposto pai biológico, o que não pode 

preponderar em contraposição à afetividade.  

Por fim, pauta-se pela irrevogabilidade da filiação socioafetiva, pois, caso 

contrário, vislumbrar-se-ia uma espécie de “relações filiais líquidas”, conforme as 

lições de Leila Maria Torraca de Brito: 
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Ao mesmo tempo, retomando o tema da paternidade, se poderia questionar 
se, em um período histórico no qual as relações afetivas parecem fluidas, 
passageiras, ou líquidas, como conceitua Bauman, as filiações seriam 
também voláteis, incertas.533 

Porém, tal situação não se confunde com o direito à ascendência genética 

assegurado ao filho, independente do tipo de relação filial existente, como será visto 

no próximo tópico.  

  

4 Direito à ascendência genética e a filiação socio afetiva 

 

 Com a nova ordem constitucional de tutela à dignidade da pessoa humana, já 

foram mencionadas as transformações ocorridas na família, tanto em relação à sua 

concepção, quanto aos novos valores recepcionados pelo instituto, como o afeto, a 

igualdade e o livre desenvolvimento da personalidade. 

 A família é considerado o lugar adequado para o pleno desenvolvimento de 

seus membros, em virtude do direcionamento de proteção à pessoa, de forma 

individual, como forma de consagração dos direitos de personalidade.  

 Dentre os direitos de personalidade, o direito à identidade genética, à 

ascendência genética, ou a verdade biológica, o qual, apesar de não estar 

reconhecido expressamente dentre os elencados pelo Código Civil, não pode ser 

desprezado, pois, conforme leciona José de Oliveira Ascensão, estes não precisam 

estar tipificados para possibilitar a sua defesa pelo seu titular, não havendo limitação 

ao numerus clausus, advindo, daí, o direito geral de proteção da personalidade.534  

Além disso, o direito ao conhecimento à origem genética também é 

considerado – apesar, também, de não constar de forma expressa no texto 

constitucional -, um dos direitos fundamentais, e estes como cláusulas abertas535, 
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podem abranger tudo o que se refere à pessoa humana, inclusive o direito à 

identidade ou ascendência biológica. 

 Sua proteção é mandamento do princípio fundamental do Estado 

Democrático de Direito, como forma de concretização do princípio da dignidade da 

pessoa humana, de acordo com os ensinamentos de Débora Gozzo: 

O direito à identidade genética tem a ver com o direito fundamental de toda 
e qualquer pessoa de saber suas origens, como visto até aqui. Ele encontra 
amparo no art. 1º, III, da Constituição, que institui como um dos pilares do 
Estado brasileiro o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto porque, a 
partir do momento em que se garante a alguém o acesso aos dados sobre 
sua origem genética, ele é capaz de se perceber na sua inteireza como ser 
humano, tendo possibilidade de desenvolver livremente sua 
personalidade.536 

  O direito à identidade genética tutela as características que tornam o ser 

humano único, diferenciando-o dos demais. Desse modo, a proteção é destinada a 

individualidade, a qual se insere nos direitos de personalidade. A possibilidade de 

conhecimento da identidade individual, na sua integralidade – abrangendo os 

aspectos históricos, sociais e genéticos -, contribui para o completo conhecimento 

de sua individualidade, delimitando a própria personalidade humana.537   

 O exercício de tal direito está totalmente ligado ao fator constitutivo da 

identidade pessoal do indivíduo, de sua ancestralidade, suas raízes, suas origens, 

ou, simplesmente, encontra-se vinculado à vontade de saber quem contribuiu para 

sua origem biológica, quem lhe transmitiu os genes que lhe compõem sua unidade 

física. 

 Para Belmiro Pedro Welter, conhecer a ancestralidade faz parte da formação 

da personalidade, e trata-se de direito sagrado, natural e constitucional, efeito dos 
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princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana, que, além de tudo, pode 

decorrer de uma necessidade psicológica, ou para segregar os impedimentos 

matrimoniais e, ainda, para preservar a saúde e a vida dos pais e dos filhos diante 

de graves doenças genéticas.538 

 Dessa forma, a necessidade de assegurar o conhecimento da origem 

biológica, encontra respaldo no direito à vida e à saúde539, “pois os dados da ciência 

atual apontam para necessidade de cada indivíduo saber a história de saúde de 

seus parentes biológicos próximos para a prevenção da própria vida”.540 

 Ainda, quanto aos impedimentos matrimoniais, a identificação da ascendência 

genética afasta a possibilidade de relacionamentos incestuosos entre irmãos, ou 

entre pai e filha ou mãe e filho.541 

 Contudo, apesar dos importantes motivos alegados – direito à saúde ou 

estabelecimento de impedimentos matrimoniais -, a pretensão tem um motivo 

determinante, que é o direito de conhecer a totalidade da verdade sobre si mesmo, 

em todos os aspectos, inclusive quanto à ancestralidade. Nesse sentido, a opinião 

de João de Mattos Antunes Varela: 

Não apenas por motivos de ordem eugênica, para melhor diagnosticar e 
combater os germes das doenças ou anomalias que herdou, não só por 
motivos de caráter sócio-jurídicos, como seja o de prevenir essa maldição 
sem nome das relações incestuosas; mas principalmente pelo amor à 
própria verdade, para cada um saber quem foram seus reais progenitores, 

                                                           
538

 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafeti va. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 232: Dentre as doenças genéticas graves, a leucemia, tratável por 
meio de transplante de medula óssea com a recepção de material genético compatível, o que 
certamente, terá mais sucesso com o material dos parentes biológicos mais próximos.  
539

 Direitos e garantias fundamentais: direito à vida: direito individual: art. 5º, caput; direito à saúde: 
direito social: art. 6º, ambos da Constituição Federal. FILHO, José Francisco Cunha Ferraz. In: 
MACHADO, Antonio Claudio da Costa e FERRAZ, Anna Candida da Cunha (Org.). Constituição 
Federal Interpretada. Barueri: Manole, 2010, p. 15: “Contudo, no intuito de visualizá-los numa 
ordem, vamos separá-los em dois tipos: direitos individuais e direitos sociais. O primeiro refere-se a 
direitos inerentes ao humano, gerados com base na natureza do ser e de sua constituição física, 
moral, política e cultural. O segundo refere-se a créditos da pessoa diante da unidade política na qual 
ela se insere.”  
540

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção 
necessária. In: Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese. Belo Horizonte: 
IBDFAM, 2003, vol. 5, n. 19, p. 152: “Toda pessoa tem direito fundamental, na espécie direito da 
personalidade, de vindicar sua origem biológica para que, identificando seus ascendentes genéticos, 
possa adotar medidas preventivas para a preservação da saúde e, a fortiori, da vida”. 
541

 NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon. Filiação e reprodução assistida. In: TEPEDINO, 
Gustavo. Problemas  de Direito Civil Constitucional . Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 532-533. 



157 

 

que sangue lhe corre nas veias, em que medida intervieram a força da 
natureza e a técnica dos laboratórios no fenômeno capital do nascimento.542 

 Bom é ressaltar que nos casos de inseminação artificial heteróloga, onde é 

utilizado material genético doado por terceiro para a concepção, o direito à 

identidade genética deve ser resguardado, apesar do direito ao anonimato, 

estabelecido pela Resolução nº 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina. 
543Corroborando esse entendimento, Maria Berenice Dias afirma que é direito do 

indivíduo, fruto da concepção por inseminação artificial heteróloga, investigar sua 

ancestralidade biológica, apesar da proibição de divulgação da identidade dos 

doadores do material genético.544 

 Ocorre que, o direito à ascendência genética, considerado direito de 

personalidade, não pode ser confundido com o direito ao estado de filiação. 

Segundo Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka: 

O direito ao conhecimento da origem genética não está coligado necessária 
ou exclusivamente à presunção de filiação e paternidade. Sua sede é o 
direito da personalidade, que toda pessoa humana é titular, na espécie 
direito à vida, pois as ciências biológicas têm ressaltado a insuperável 
relação entre medidas preventivas de saúde e ocorrências de doenças em 
parentes próximos. Ao mesmo tempo é forte e razoável “a idéia de que 
alguém possa pretender tão apenas investigar a sua ancestralidade, 
buscando sua identidade biológica pela razão de simplesmente saber-se de 
si mesmo.545 

 A origem biológica perdeu seu papel determinante da filiação, e o direito ao 

seu conhecimento “migrou para os direitos da personalidade, com finalidades 

distintas”.546  
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 Para Paulo Luiz Netto Lôbo, o estado de filiação, o qual é considerado a 

relação jurídica entre pai/mãe e filho, compreendendo direitos e deveres entre o filho 

e quem assume os deveres desta relação, afastou-se da origem biológica, sendo o 

gênero do qual decorrem as espécies de filiação biológica e a filiação não biológica. 

Preleciona o autor que, “na realidade da vida, o estado de filiação de cada pessoa 

humana é único e de natureza socioafetiva, desenvolvido na convivência familiar, 

ainda que derive biologicamente dos pais [...]”.547  

  O estado de filiação é constituído pela posse de estado de filho548 - 

fundamento da filiação socioafetiva -, o qual tem como requisitos o nome, o 

tratamento e a fama549. Mas este pode ou não co-existir com a descendência 

genética, isto é, o pai biológico também pode ser o afetivo, ou não. 

 Por muitas vezes, a relação verdadeira entre quem exerce as funções de 

pai/mãe e o filho não coincidem com quem é o genitor. Assim, a posse de estado de 

filho pode estar desvinculada da origem biológica, pois “a convivência familiar e a 

afetividade constroem e consolidam diuturnamente os respectivos estados de 

filiação, passando a ditar-lhes os contornos”550, independente de liame genético, ou 

ainda, jurídico – a presunção de filiação decorrente do matrimônio.  

 Dessa forma, o direito de saber quem é seu genitor ou sua genitora, isto é, 

sua ascendência genética, não incide na determinação da paternidade/maternidade 

se já existe um estado de filiação pré-constituído. Haverá, sim, o exercício de um 

direito de personalidade, de conhecimento da ancestralidade individual.551 
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 Ver item I da parte III. 
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segunda, de direito da personalidade”. 
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 Na hipótese de não haver estado de filiação constituído, o indivíduo poderá, 

além de buscar seu genitor por meio de ação de investigação de paternidade, 

estabelecer o vínculo filial com todos os direitos e deveres desta relação, que, de 

início, será biológica, e, posteriormente, mas não obrigatoriamente, poderá tornar-se 

afetiva.  

 Contudo, diante de uma filiação socioafetiva, consubstanciada na posse de 

estado de filho, o estado de filiação já se encontra determinado e deve prevalecer 

em virtude de sua irrevogabilidade. Não pode um “filho de criação” pretender alterar 

a relação filial em prol de interesses meramente econômicos diante da suposta 

herança de seu genitor. Porém, poderá pleitear o conhecimento de sua origem 

biológica, sem alterar a situação existente.  

 Conforme leciona Luiz Edson Fachin: 

Porque a verdade biológica é verdade desde logo, do início; principia e 
acaba com o fim da existência do descendente [...] A verdade sócio-afetiva 
pode até nascer sem indícios, mas toma expressão na prova; nem sempre 
se apresenta desde o nascimento. Revela o pai que ao filho empresta o 
nome, e que mais do que isso o trata publicamente nessa qualidade, sendo 
reconhecido como tal no ambiente social; o pai que ao dar de comer expõe 
o foro íntimo da paternidade, proclamada visceralmente em todos os 
momentos, inclusive naqueles que toma conta do boletim e da lição de 
casa. É o pai de emoções e sentimentos, e é o filho do olhar embevecido 
que reflete aqueles sentimentos.552  
 

Nessa cadência, Eduardo de Oliveira Leite, afirma que “o pai não é aquele 

que o espermograma ou a impressão genética designam como tal. Nunca foi e 

nunca será. Porque a descendência genética é um mero dado, enquanto a filiação 

afetiva se constrói”.553  

 Mas o direito ao conhecimento da ascendência genética, porém, não pode ser 

negado, faz parte do direito geral da personalidade, é individual, personalíssimo.554 

Assim é que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à 
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adoção, permite ao adotado conhecer sua origem biológica, bem como o acesso 

irrestrito ao processo a partir de sua maioridade, ou, se menor, com orientação 

jurídica e psicológica.555 

 O conhecimento de sua origem biológica não pretende reverter a adoção – 

que é irrevogável -, mas permitir que o adotado saiba, por uma questão de dignidade 

humana, a identidade dos seus pais biológicos, bem como, se quiser, os fatores que 

impulsionaram o seu afastamento de sua família genética e sua adoção posterior.556 

Porém, certamente, não haverá alteração do estado de filiação já concretizado.  

 É possível extrair esse entendimento das palavras de Rafael Luis Vale Reis: 

Defendemos, por isso, uma construção dogmática do direito ao 
conhecimento das origens genéticas, no plano das bases constitucionais, a 
partir da consideração do indivíduo autônomo, e com plena capacidade de 
gozo e de exercício, desligando essa tarefa inicial de quaisquer 
considerações relativas ao interesse da criança. Só assim, se 
compreenderá, por exemplo, que o direito ao conhecimento das origens 
genéticas envolve um simples direito ao conhecimento da identidade dos 
progenitores, independentemente do estabelecimento dos vínculos jurídicos 
correspondentes.557 

 Nesse sentido configura-se a Lei francesa n. 2002-93, de 22 de janeiro de 

2002, que trata da possibilidade de acesso às origens dos adotados e dos “pupilos 

do Estado”, isto é, aqueles que aguardam a colocação em família substituta por 

serem filhos de pais desconhecidos ou que perderam o poder familiar. Ainda, o 

ordenamento espanhol também traz o direito ao conhecimento à ascendência 

biológica, ao admitir a revelação da identidade do doador de material genético nas 
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inseminações, porém exclui direitos pessoais e patrimoniais entre o filho e seu 

genitor. 558  

 Conclui-se que a verdade da filiação não corresponde necessariamente com 

a verdade biológica, uma vez que, tal verdade poderá advir do estado de filiação que 

decorre da posse de estado, do desenrolar das relações afetivas, e da atribuição de 

efeitos jurídicos a esse aspecto social afetivo. 

 Por vezes, pode acontecer de o indivíduo não ter sua paternidade definida, 

pelo fato de não ter conhecimento de sua origem biológica, nem tampouco ter 

estabelecido uma convivência familiar capaz de gerar efeitos jurídicos quanto à 

filiação - socioafetiva. Nesse caso, poderá ajuizar ação de investigação de 

paternidade em face do suposto pai consanguíneo, a fim de estabelecer o estado de 

filiação decorrente do liame genético com todas as consequências legais, direito ao 

nome, aos alimentos e a herança, o que é imprescritível, consoante o artigo 27 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, já analisado no item 2 da parte II.  

 Por outro lado, caso já esteja concretizado o vínculo de filiação socioafetiva – 

o estado de filiação já consumado -, e, contudo, houver necessidade de acesso às 

informações relacionadas com sua ascendência genética, a sentença da ação 

investigatória terá conteúdo meramente declaratório, não alterando a relação que já 

se consolidou com a convivência, sem reflexos na ordem pessoal ou patrimonial.559 

 A verdadeira paternidade/maternidade não pode ficar adstrita a uma busca 

biológica, porque, muito mais do que isso, requer a concretização de um estado de 

filho. O conhecimento da ancestralidade, o querer saber quem são seus genitores, 

decorre do direito de personalidade, como forma de livre e pleno desenvolvimento 
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individual, proporcionado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Porém, o 

exercício desse direito não deve sobrepor-se à filiação socioafetiva já estabelecida. 

 

5 Filiação socioafetiva e a dignidade da pessoa hum ana: visão jurisprudencial 

 

 A jurisprudência dos nossos Tribunais, vem reiteradamente prestigiando a 

prevalência da chamada posse de estado de filho, com o entendimento de que o 

vínculo da afetividade deve ser considerado para a determinação da relação filial, a 

despeito de a codificação em vigor reconhecer só indiretamente a parentalidade 

socioafetiva.560 

 Considera-se o reconhecimento da filiação decorrente do afeto, como forma 

de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, pelo fato de o 

exercício da afetividade reconhecido socialmente, admitido como critério de relação 

filial, expressar o valor fundamental que deve pautar as relações familiares, a 

valorização do ser humano, possibilitando o pleno desenvolvimento da 

personalidade individual, por meio do reconhecimento da filiação oriunda da posse 

de estado de filho. 

 Verifica-se a prevalência do critério socioafetivo no estabelecimento da 

filiação, nas ações de contestação de paternidade propostas pelos pais registrais 

socioafetivos, no conflito com o critério biológico, no caso de “filho de criação”, na 

ação de investigação de paternidade/maternidade socioafetiva, em vida ou post 

mortem, desde que, evidente o estado de posse de filho.  

 Neste sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a 

filiação socioafetiva no acórdão em sede de ação negativa de paternidade cumulada 

com nulidade de registro de nascimento por falsidade ideológica, ajuizada pela filha 

biológica do de cujus em face do filho reconhecido voluntariamente por meio de 

escritura pública, após sua habilitação em processo de inventário: 

REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE VIA 
ESCRITURA PÚBLICA. INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. ASSENTO DE 
NASCIMENTO DE FILHO NÃO BIOLÓGICO. RETIFICAÇÃO PRETENDIDA 

                                                           
560
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POR FILHA DO DE CUJUS. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA 
DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ATO DE 
REGISTRO DA FILIAÇÃO. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTS. 1.609 
E 1.610 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Estabelecendo o art. 1.604 do Código Civil 
que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 
nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro", a tipificação 
das exceções previstas no citado dispositivo verificar-se-ia somente se 
perfeitamente demonstrado qualquer dos vícios de consentimento, que, 
porventura, teria incorrido a pessoa na declaração do assento de 
nascimento, em especial quando induzido a engano ao proceder o registro 
da criança. 2. Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de 
nascimento de filho não biológico efetivou-se em decorrência do 
reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma espontânea, 
quando inteirado o pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, 
materializa-se sua vontade, em condições normais de discernimento, 
movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento de nobreza. 3. "O 
reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura do 
vínculo socioafetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é 
fato que por si só não revela a falsidade da declaração de vontade 
consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação socioafetiva é fato 
que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de 
nulidade do assento lançado em registro civil" (REsp n. 878.941-DF, 
Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17.9.2007). 4. O 
termo de nascimento fundado numa paternidade socioafetiva, sob autêntica 
posse de estado de filho, com proteção em recentes reformas do direito 
contemporâneo, por denotar uma verdadeira filiação registral, portanto, 
jurídica, conquanto respaldada pela livre e consciente intenção do 
reconhecimento voluntário, não se mostra capaz de afetar o ato de registro 
da filiação, dar ensejo a sua revogação, por força do que dispõem os arts. 
1.609 e 1.610 do Código Civil. 5. Recurso especial provido.561 

 

 A sentença de primeiro grau julgou a ação procedente e o recurso de 

apelação interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo 

filho reconhecido, confirmou a decisão de primeiro grau. Inconformado, pleiteou por 

meio de Recurso Especial a reforma do acórdão com fundamento na filiação 

socioafetiva decorrente da “adoção à brasileira”, o que foi reconhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo que, conforme a ementa, “A relação socioafetiva é fato 

que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito”, ademais, o reconhecimento 

da paternidade é demonstrativo de afeição, o que deve obter amparo jurídico. 

     No mesmo sentido, a seguinte decisão envolvendo reconhecimento de 

maternidade socioafetiva em virtude da “adoção à brasileira” – pela qual, muitas 

pessoas acabam registrando outrem como se seu filho fosse, amparadas no fato de 

não conseguir suportar os trâmites procedimentais para adotar uma criança -, com a 

impossibilidade de anulação posterior do registro de nascimento: 
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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 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. - 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 
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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. 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.562 

  

 Ainda, a prevalência do critério socioafetivo de filiação, considerado pelo 

Egrégio Tribunal Superior, como direito decorrente da cláusula geral de tutela da 

personalidade humana, da dignidade da pessoa humana, como elemento 

fundamental do desenvolvimento da personalidade da criança: 

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA VOLUNTARIAMENTE RECONHECIDA PROPOSTA 
PELOS FILHOS DO PRIMEIRO CASAMENTO. FALECIMENTO DO PAI 
ANTES DA CITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. MORTE DA CRIANÇA. 1. 
A filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da 
personalidade humana, que salvaguarda a filiação como elemento 
fundamental na formação da identidade e definição da personalidade da 
criança. 2. A superveniência do fato jurídico representado pela morte da 
criança, ocorrido após a interposição do recurso especial, impõe o emprego 
da norma contida no art. 462 do CPC, porque faz fenecer o direito, que tão 
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somente à criança pertencia, de ser abrigada pela filiação socioafetiva. 3. 
Recurso especial provido.563  

 Ocorre que, muitos casos envolvem verdadeiras tragédias sentimentais, nos 

quais as maiores vítimas são as próprias crianças. Ruth de Aquino relatou na 

Revista Época: 

Triste como Bentinho. Cruel como Capitu. A vida do empresário paulista 
Marcos Campos, de 44 anos, foi abalada por um episódio que parece saído 
das páginas de um livro. Como o Bentinho do romance Dom Casmurro, 
Marcos se casou com a mulher de sua vida (com olhos de ressaca como 
Capitu) e teve um filho lindo, que não se parecia com ele, mas com outro. 
Aqui acaba a literatura e começa a realidade, que tem pouco da sutileza de 
Machado de Assis e muito da crueza de Nélson Rodrigues em A Vida como 
Ela É. A protagonista é a socialite Astrid Monteiro de Carvalho, de 32 anos. 
´O filho não é teu´, disse Astrid ao marido, Marcos, no dia 7 de agosto, 
numa mesa de restaurante em São Paulo. ´Caí a mil quilômetros por hora´, 
contou o empresário. ´Astrid falou com frieza, como se fosse banal. Não 
pediu desculpas, não disse que errou. Não sei de onde tirei tanta 
maturidade amistosa. Estava disposto a perdoar´. [...], Marcos soube 
naquele momento que Antônio, de 1 ano e meio, era filho de Alexandre 
Accioly. [...] Foi um golpe, mas o mais doloroso estava por vir: ´Não chama 
ele de pai, ele não é seu pai´. [...].Sim, dias depois Astrid iria embora para o 
Rio de Janeiro – e levaria Antônio junto, proibindo todas as visitas.[...]. 
Marcos hoje faz terapia diária, para suportar a visão do quarto de Antônio 
vazio e intacto, com os brinquedos espalhados.564 

 Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção 

da filiação socioafetiva, dando supremacia ao acolhimento afetivo, tornando efetiva a 

posse de estado de filho, apesar da inexistência de vínculo genético: 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. 
ANULAÇÃO PEDIDA POR PAI BIOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA. 1. A paternidade 
biológica não tem o condão de vincular, inexoravelmente, a filiação, apesar 
de deter peso específico ponderável, ante o liame genético para definir 
questões relativas à filiação. 2. Pressupõe, no entanto, para sua 
prevalência, da concorrência de elementos imateriais que efetivamente 
demonstram a ação volitiva do genitor em tomar posse da condição de pai 
ou mãe. 3. A filiação socioafetiva, por seu turno, ainda que despida de 
ascendência genética, constitui uma relação de fato que deve ser 
reconhecida e amparada juridicamente. Isso porque a parentalidade que 
nasce de uma decisão espontânea, frise-se, arrimada em boa-fé, deve ter 
guarida no Direito de Família. 4. Nas relações familiares, o princípio da boa-
fé objetiva deve ser observado e visto sob suas funções integrativas e 
limitadoras, traduzidas pela figura do venire contra factum proprium 
(proibição de comportamento contraditório), que exige coerência 
comportamental daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a solução 
de conflitos no âmbito do Direito de Família. 5. Na hipótese, a evidente má-
fé da genitora e a incúria do recorrido, que conscientemente deixou de agir 
para tornar pública sua condição de pai biológico e, quiçá, buscar a 
construção da necessária paternidade socioafetiva, toma-lhes o direito de 
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se insurgirem contra os fatos consolidados. 6. A omissão do recorrido, que 
contribuiu decisivamente para a perpetuação do engodo urdido pela mãe, 
atrai o entendimento de que a ninguém é dado alegar a própria torpeza em 
seu proveito (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) e faz fenecer a 
sua legitimidade para pleitear o direito de buscar a alteração do registro de 
nascimento de sua filha biológica. 7. Recurso especial provido.565   

 Em seu voto, ressalte-se, a Ministra Nancy Andrighi relata :  

O reconhecimento da filiação socioafetiva, in casu, 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. Permitir a desconstituição da paternidade socioafetiva existente há 
mais de 11 anos, dando-se precedência à paternidade biológica, a despeito 
das peculiaridades evidenciadas neste processo, importa em extirpar da 
criança – hoje pessoa adolescente – preponderante fator de construção de 
sua identidade e definição de sua personalidade. 

 Mais uma vez, percebe-se o direito ao livre e pleno desenvolvimento da 

personalidade concretizado na permanência do afeto como fundamento da relação 

filial.  

 Além disso, sobre a importância dos vínculos afetivos, já se verifica o 

cabimento de ação visando declarar a paternidade ou maternidade decorrente do 

critério socioafetivo, merecendo a transcrição da ementa do julgado do Recurso 

Especial:  

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. 1. A paternidade ou 
maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e doutrinária recente, 
ainda não abraçada, expressamente, pela legislação vigente, mas a qual se 
aplica, de forma analógica, no que forem pertinentes, as regras orientadoras 
da filiação biológica. 2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do 
ECA afasta as restrições à busca do reconhecimento de filiação e, quando 
conjugada com a possibilidade de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, 
de forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje existentes, para 
assegurar ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação 
sociafetivo, trânsito desimpedido de sua pretensão. 3. Nessa senda, não se 
pode olvidar que a construção de uma relação socioafetiva, na qual se 
encontre caracterizada, de maneira indelével, a posse do estado de filho, dá 
a esse o direito subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento desse 
vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de paternidade, a priori, 
restrita ao reconhecimento forçado de vínculo biológico. [...].566 

 

 As decisões refletem a valorização da dignidade da pessoa humana, 

positivada na Constituição da República de 1988. Reconhecem a valia e a 
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necessidade de respeito às relações filiais consubstanciadas no afeto. O vínculo 

biológico/jurídico não pode ser preponderante ao exercício do cuidado, amor, 

carinho e proteção externados socialmente na intenção de ser pai/mãe e não 

apenas genitor/a, conforme demonstra a ementa de um julgado recente: 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME 
DE DNA NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE  
SOCIOAFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Em conformidade com 
os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o 
êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só 
tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido 
constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações 
socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a pretensão 
voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar, quando fundada 
apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade 
socioafetiva. 2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a 
paternidade socioafetiva (ou a posse do estado de filiação), desde sempre 
existente entre o autor e as requeridas. Assim, se a declaração realizada  
pelo autor por ocasião do registro foi uma inverdade no que concerne à 
origem genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de  
estabelecer com as então infantes vínculos afetivos próprios do estado de 
filho, verdade em si bastante à manutenção do registro de nascimento e ao 
afastamento da alegação de falsidade ou erro. 3. Recurso especial não 
provido.567 

Os Tribunais estaduais também direcionam seus entendimentos para o 

reconhecimento da filiação advinda do critério afetivo. Inclusive, reconhecem os 

efeitos patrimoniais desse vínculo, como o direito a alimentos e direitos sucessórios.  

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado, em sede de 

Embargos Infringentes, negou provimento ao recurso que pretendia a anulação do 

registro de paternidade socioafetiva, sem liame biológico, para fins de exoneração 

do dever alimentar, pleiteando a determinação da obrigação ao genitor: 

EMBARGOS INFRINGENTES. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
ANULAÇÃO DE REGISTRO NEGADA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA AO 
EFEITO DE ATRIBUIR OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AO INVESTIGANTE.  
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. a instituição de obrigação de natureza 
alimentar, no âmbito do direito de família, pressupõe a existência de uma 
relação jurídica que lhe dê causa – no caso, o dever de sustento dos pais 
com a prole ou de um parente em relação a outro (arts. 1.566, 1.634). 2. o 
prestígio que se há de conferir ao princípio da dignidade da pessoa humana 
não faz com que se suprima do ordenamento jurídico infraconstitucional 
normas que estabelecem o dever alimentar a partir da relação de 
paternidade/filiação. 3. a sentença admitiu a prática de ato hígido de 
reconhecimento de paternidade, bem como reconhece a parentalidade 
socioafetiva entre o autor e o pai e mantém a paternidade registral. desse 
modo, impossível atribuir seqüelas jurídicas para instituir dever de alimentar 
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a quem tão-somente mantém identidade genética com o autor.  Negaram 
provimento aos embargos infringentes, por maioria.568 

 

 Pautando, também, pela manutenção dos efeitos gerados pela filiação 

socioafetiva, a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas: 

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA C/C ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO 
DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. INEXISTÊNCIA PODER 
FAMILIAR. EXONERAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora inexistente o poder familiar com a quebra do 
laço parental, a obrigação daí decorrente deve perdurar, porquanto há 
substrato jurídico a manter o dever de alimentos que é a existência do laço 
socioafetivo entre as partes. 2. Recurso conhecido e improvido.569  

  

 No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

mantendo a filiação socioafetiva, bem como seus efeitos patrimoniais – direito a 

alimentos -, na ação negatória de paternidade proposta pelo pai registral 

socioafetivo: 

EMENTA: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - REGISTRO DE 
NASCIMENTO - DECLARAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE - INEXISTÊNCIA 
DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO - LAÇO PATERNO-FILIAL - 
SOCIOAFETIVIDADE  DEMONSTRADA E RECONHECIDA - ANULAÇÃO - 
CADUCIDADE - INTUITO MERAMENTE FINANCEIRO - 
INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Além da caducidade do 
direito, ressai dos autos ato jurídico imaculado (sem vícios), pois emanado 
de declaração, livre e consciente, devidamente formalizada (registro), 
máxime porque o laço paterno-filial esteia-se em socioafetividade  
demonstrada e reconhecida. O estado de filiação não tem caráter 
exclusivamente genético-biológico, sendo que o pai-declarante, busca, em 
verdade, desvencilhar-se de obrigação financeira (alimentos) que se lhe 
impõe, corolário jurídico da paternidade responsável.570 

 A filiação socioafetiva também gera efeitos em relação ao direito de visitas, o 

qual deve ser garantido quando configurada a socioafetividade, conforme 

entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:  

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DA MADRASTA COM 
RELAÇÃO À CRIANÇA QUE CRIOU COMO SEU FILHO. 
RECONHECIMENTO DA SÓCIOAFETIVIDADE. Direito garantido. 
Advertência quanto a provável processo de alienação parental que se 

                                                           
568

 Embargos Infringentes nº 70021199468. Relator Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Quarto 
grupo cível. Data do julgamento: 14/12/2007. Disponível em www.tjrs.jus.br. Acesso em 12/11/2011. 
569

 Apelação nº 20100049388/AM. Relator Desembargador Sabino da Silva Marques. Órgão Julgador: 
Primeira Câmara Cível. Data do julgamento: 18/04/2011. Disponível em www.jusbrasil.com.br. Acesso 
em 18/03/2012. 
570

 Apelação Cível 1.0701.06.160077-4/001. Relator Desembargador Nepomuceno Silva. Órgão 
julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 15/01/2009. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso 
em 30/05/2012. 



170 

 

instalou após a separação. Sentença de procedência mantida. Recurso 
improvido, com observação.571 

 

 Na pesquisa jurisprudencial, constata-se entendimento quanto à possibilidade 

de efeitos sucessórios decorrentes da relação filial afetiva. Totalmente cabível pelo 

fato de que, considerada a socioafetividade como critério de definição da filiação, 

não poderá haver restrições quanto aos efeitos decorrentes do seu reconhecimento. 

Pauta-se pelo princípio da igualdade como base do redimensionamento da verdade 

jurídica da filiação.  

 Nessa cadência, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:  

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. Pedido formulado por irmã. Precedentes 
STJ. Prova oral que evidencia a ocorrência de “adoção à brasileira”. 
Inequívoca a vontade dos pais de deixar os bens para as duas filhas. 
Recurso desprovido.572 

 Trata-se de ação negatória de paternidade formulada por uma irmã em face 

da outra, a qual foi registrada por seus pais como filha deles, julgada improcedente 

em primeira instância. Em sede recursal, a Quarta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, negou provimento ao 

recurso, com fundamento na filiação socioafetiva: 

[...]. Outrossim, a apelante pretende que sua irmã não seja considerada filha 
de seus pais para que ela seja única herdeira dos bens deixados por eles, já 
falecidos. [...]. Vale notar, que a paternidade sócio-afetiva, sem desprezar a 
biológica, é um instituto existente em várias famílias, quando, mesmo sem o 
vínculo biológico os pais criam uma criança como se fosse filho deles. [...] 
Nesse rumo, não se deve desprezar o vínculo sócioafetivo, pois, ser pai não 
é somente ser aquele que possui o vínculo genético com a criança. É, 
principalmente, a pessoa que cria, dá amor, educação, segurança e carinho, 
exercendo a função de pai ou de mãe, como se assim os fosse. 

 Afinal, a decisão refuta a desigualdade de tratamento em relação às irmãs em 

litígio, uma, filha biológica, e, a outra, socioafetiva, em virtude da “adoção à 

brasileira”, determinando a igualdade de direitos sucessórios: 

Assim, diante da induvidosa vontade dos pais de terem a apelada como 
filha, para quem tanto dedicaram, da mesma forma que à outra, nascida 
anteriormente, não há porque, agora, pretender qualquer distinção entre as 
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duas filhas do casal que devem ter os mesmos direitos sobre os bens 
deixados por seus pais. 

 Também reconhecendo direitos sucessórios à filha socioafetiva de vítima fatal 

de acidente de veículo, com legitimidade ativa para pleitear indenização de DPVAT, 

outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

ACIDENTE DE VEÍCULOS – Vítima fatal – DPVAT – Herdeira testamentária 
– Legitimidade ativa configurada em razão do reconhecimento da relação 
socioafetiva entre a autora, afilhada da vítima fatal, e esta – Indenização 
devida nos termos da Lei 11.482/2007, tendo em vista o princípio “TEMPUS 
REGIT ACTUM” – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente 
procedente. Apelação provida.573 

 No voto da relatora, a constatação de “elementos que permitem o 

reconhecimento do parentesco civil, resultante da relação socioafetiva, de forma a 

permitir a legitimidade ativa da autora-apelante”574, aduzindo: 

[...]. Na inicial constou que Ercília de Jesus Oliveira, vítima fatal de 
atropelamento [...] era separada há mais de 30 (trinta) anos e não teve 
filhos. Aduziu ainda que a autora foi quem sempre cuidou da vítima e que 
com ela morou por aproximadamente 40 (quarenta) anos. A relação entre 
elas era de mãe e filha e, como prova de confiança e proximidade, a vítima 
outorgou procuração para que a autora agisse em favor dela. Assim como 
também, por meio de testamento, deixou-lhe todos dos seus bens (fls. 05). 
[...]. Destarte, inegável a existência do vínculo surgido entre a falecida e a 
autora que conviviam como fossem mãe e filha, relação de fato fundada no 
afeto e apta a ser reconhecida juridicamente para os fins específicos do 
direito ao recebimento do DPVAT.575 

 Por fim, a possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva post 

mortem. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o vínculo de afetividade deve 

ser considerado para a concretização do vínculo filial ainda não formalizado. Dessa 

forma, reconheceu a filiação do requerente criado como filho por dez anos pelo 

falecido, fazendo analogia com a “adoção póstuma”576. Vislumbra-se o critério 

socioafetivo para o estabelecimento da filiação. A ementa: 
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ADOÇÃO PÓSTUMA. PROVA INEQUÍVOCA – O reconhecimento da 
filiação na certidão de batismo, a que se conjugam outros elementos de 
prova, demonstra a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser 
declarado ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o 
procedimento para a formalização da adoção. Procedência da ação 
proposta pela mulher para que fosse decretada em nome dela e do marido 
pré-morto a adoção de menino criado pelo casal desde os primeiros dias de 
vida. Interpretação extensiva do art. 42, §5º, do ECA. Recurso conhecido e 
provido.577  

 Além das decisões já citadas no presente trabalho578, de suma importância, 

visto a relevância do tema – reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem -, 

outro entendimento jurisprudencial referente ao assunto, do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, dando procedência ao pedido de ratificação póstuma pelo Judiciário, 

de existência da relação filial consubstanciada no afeto: 

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO 
SOCIOAFETIVA PÓSTUMA – GARANTIA PREVISTA NO 
ORDENAMENTO – ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO – Não há que se falar em impossibilidade jurídica do 
pedido de reconhecimento de filiação SOCIOAFETIVA , posto que esta 
pretensão encontra respaldo no art. 1.593 do CC/02 que prevê que o 
parentesco não se funda apenas no critério da consangüinidade, mas 
também no de outra origem, dentre os quais, conforme entendimento 
jurisprudencial e doutrinário, se inclui a PARENTALIDADE 
SOCIOAFETIVA. 579 

 O voto do relator demonstra a concepção da socioafetividade como critério 

definidor da filiação, e, ainda, retrata a desnecessidade de uma “declaração” ou do 

fato biológico para a determinação da parentalidade:  

[...]. “Art. 1.593 – O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
consangüinidade ou outra origem”. Verifica-se assim que, segundo o 
referido dispositivo legal, o parentesco não se funda apenas no critério da 
consangüinidade, tendo-se acolhido a tese da paternidade 
SOCIOAFETIVA, fundada na posse de estado do filho. [...]. “A 
PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA, por sua vez, não decorre de uma 
declaração, nem tampouco, de um fato biológico. Ela surge em razão da 
existência de estreitos laços afetivos e sociais que unem determinadas 
pessoas que se relacionam como entidade familiar, independentemente da 
correspondência com a verdade biológica ou aquela constante do assento 

                                                                                                                                                                                     

Adolescente anotado e interpretado. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná: Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2010, p. 46: “É conhecida como 
“adoção póstuma”, em que o adotante vem a falecer no curso do procedimento. É o único caso em 
que a sentença constitutiva de adoção passa a produzir efeitos não a partir de seu trânsito em julgado 
(como é a regra), mas sim a partir da data do óbito do adotante, visando preservar os direitos 
sucessórios do adotado.” 
577

 Recurso Especial nº 457635/PB. Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Órgão Julgador: Quarta 
Turma. Data do julgamento: 19/11/2002. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 30/05/2012.  
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Câmara Cível. Data do julgamento: 03/12/2009. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso em 
30/05/2012. 
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de nascimento. A posse do estado de filho, como também é denominada o 
relacionamento socioafetivo, é reconhecida pela própria sociedade que 
identifica o vínculo parental pela observância daquele núcleo familiar que 
possui uma relação verdadeira entre pais e filhos ligados pelo amor, 
carinho, consideração, respeito e cumplicidade”. 580 

 Mesmo diante da inexistência de base legal específica à filiação socioafetiva, 

a jurisprudência atua no sentido de seu reconhecimento, desde que presente o 

estado de posse de filho, com todos os efeitos decorrentes – pessoais e 

patrimoniais-, inclusive post mortem. Trata-se da confirmação do valor jurídico do 

afeto externado socialmente, com a preservação das relações filiais constituídas 

pela afetividade, independentemente de liame biológico/registral, como forma de 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, pois, a desconstituição 

dessa relação, ocasionaria sérios danos ao desenvolvimento da personalidade 

individual, e, consequentemente, à dignidade daquele que, de um dia para o outro, 

poderia perder o seu referencial de paternidade ou maternidade.  
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Conclusão 

 

 Pelo exposto neste trabalho, a dignidade humana, positivada como princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito, pela Constituição da República de 

1988, tem função basilar e norteadora das demais normas, constitucionais e 

infraconstitucionais, no sentido de orientar a sua elaboração, interpretação e 

aplicação, voltando-se à tutela da pessoa.  

 Fatores sociais e políticos contribuíram para a positivação da valorização da 

dignidade humana. O flagelo da Segunda Grande Guerra Mundial foi o estopim para 

a reação mundial e a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948, pela ONU, o que foi recepcionado pela Magna Carta em 1988, no período 

marcado pela redemocratização do país. 

 O que vem a ser dignidade? Conceito de difícil concepção, mas que 

basicamente atende à essência de cada ser humano, ao seu aspecto subjetivo, seu 

viver, seu existir, sua integridade física e psíquica, o que o faz merecedor de 

consideração por parte do Estado, bem como, dos particulares, por meio de 

cumprimento e respeito às condições de existência e desenvolvimento pleno de sua 

personalidade.  

 Daí a relação do princípio da dignidade da pessoa humana com as relações 

familiares, e, especificamente, com os aspectos da filiação. E a família, como núcleo 

ideal destinado a proporcionar a concretização desse valor fundamental. 

 Como visto ao longo do trabalho, por meio da evolução social a unidade 

familiar se transformou, e a família da atualidade passou a ser considerada o 

ambiente propício para o desenvolvimento da personalidade individual. A família 

assume sua função afetiva e sua razão de ser vinculada ao afeto. Daí a evolução 

legislativa e os novos paradigmas familiares trazidos pela Constituição da República 

de 1988. Acompanhando essa vertente, a legislação infraconstitucional, volta-se 

para9pl9p a despatrimonialização ou repersonalização do direito de família, com 

reflexos diretos, também, no estabelecimento das relações filiais.  

 A essência da família, a razão de sua existência, passou a ser o desejo de 

permanecer junto, o amor, o companheirismo, enfim, a afetividade. Assim também a 
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filiação, a qual não pode mais ser considerada somente pelo critério jurídico- da 

presunção legal dos filhos decorrentes do matrimônio -, ou biológico. Deve ser 

considerada também, pelo critério socioafetivo, capaz de estabelecer o vínculo de 

paternidade ou maternidade. 

A socioafetividade, como analisado, pode ser traduzida como a exteriorização 

do afeto no meio social. No caso, a exteriorização da intenção de ser pai ou mãe, 

por meio do tratamento de uma pessoa como seu filho, apesar da inexistência do 

vínculo consanguíneo, bem como a reputação dessa relação de filiação decorrente 

de uma situação de fato, refletida como realidade social, o que pode gerar efeitos 

perante a coletividade.  

Trata-se aqui da chamada posse de estado de filho, construída a partir de 

laços afetivos e de solidariedade humana existente entre pessoas que, embora 

geneticamente, estranhas, estabelecem vínculos, os quais podem ser equiparados 

aos existentes entre pessoas com laços de sangue. Todavia, são vínculos fundados 

no amor e no afeto, decorrentes da continuidade de tratamento de pai e filho, 

reconhecido pela sociedade como tal.  

Foi neste sentido que se procurou demonstrar, a desbiologização da 

paternidade/maternidade, e assim, o que deve ser levado em conta para a definição 

da filiação, não é somente o liame biológico ou a presunção legal, mas também, a 

intenção, o cuidado externado, o tratamento como pai/mãe e filho, passível de gerar 

efeitos jurídicos. Dessa forma, a filiação é jurídica, biológica ou socioafetiva, nessa 

ordem, referindo-se indiretamente à evolução da realidade da relação paterno ou 

materno-filial. 

A inexistência de vínculo jurídico e/ou biológico, não deve ser impedimento 

para a determinação da filiação, pois a legislação não traz qualquer preceito que 

represente a primazia desses critérios. Pelo contrário, consagra a igualdade dos 

filhos - §6º do artigo 227 da Magna Carta -, e o direito à convivência familiar e a 

relação de parentesco – artigo 1.593 do Código Civil -, que pode ocorrer sem liame 

legal ou genético, derrubando esse absolutismo.  

Comprovada a posse de estado de filho, surge a possibilidade de 

reconhecimento do vínculo de filiação, com todos os efeitos jurídicos decorrentes. 
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Consideradas espécies de filiação socioafetiva - a adoção, bem como, a “adoção à 

brasileira” e a inseminação artificial heteróloga -, nessas não há necessidade de 

propositura de medida judicial para que os efeitos jurídicos ocorram. Somente nos 

casos de implicações advindas dos conflitos entre os interessados, por exemplo, na 

“adoção à brasileira”, nas hipóteses de contestação da paternidade/maternidade 

assumida, e no caso de impugnação da filiação pelo reconhecido voluntariamente, é 

que será necessária a declaração do vínculo socioafetivo para mantê-lo. Porém, na 

outra espécie de filiação consubstanciada na afetividade, na hipótese de “filho de 

criação”, é imprescindível o reconhecimento de sua existência pelo Judiciário por 

meio de uma ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade 

decorrente da posse de estado de filho.   

Configurada, reconhecida ou mantida a filiação socioafetiva, decorrem todos 

os efeitos, pessoais – vínculo de parentesco (impedimentos para casamento, vínculo 

de afinidade), direito ao nome da família -, e, patrimoniais, ou seja, alimentos e 

direitos sucessórios.  

Vislumbrou-se ainda, a possibilidade de reconhecimento da filiação 

socioafetiva post mortem, inexistindo preceito legal que impossibilite pedido judicial 

neste sentido. Pautando-se no princípio da igualdade, se há a permissão jurídica 

para a investigação de paternidade biológica post mortem, o mesmo deve ocorrer 

em relação à filiação decorrente do afeto. Principalmente porque um filho pode 

nunca ter se relacionado afetivamente com seu pai biológico, e mesmo assim pode 

requerer o reconhecimento desta paternidade. Dessa forma, ao filho socioafetivo 

não pode ser negado o mesmo direito, e, comprovada a posse de estado de filho, 

deve ser reconhecida a filiação, com todos os efeitos já mencionados.  

Outra questão de suma importância, objeto de exame nesta dissertação, foi a 

relativa à contestação e impugnação da filiação socioafetiva pelos interessados. Tal 

direito, somente poderá ser exercido, se não for comprovada a posse de estado de 

filho, e as partes não tiverem vínculo afetivo, pois, caso contrário, deverá prevalecer 

a filiação decorrente do afeto. 

Tal situação não se confunde com o direito à ascendência genética, 

considerado um direito de personalidade, pelo qual o indivíduo poderá ter acesso à 

sua origem biológica, sem, contudo, alterar o vínculo filial socioafetivo existente.  
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A partir do exposto, chega-se à conclusão de que, a filiação vem em 

decorrência do desejo de ser pai ou mãe, o que nem sempre está presente na 

relação filial biológica. A paternidade e/ou maternidade não pode, portanto, estar 

ligada somente ao aspecto de procriação, mas também na intenção de amar, cuidar 

e dar afeto, isto é, nas relações intersubjetivas estabelecidas, na convivência familiar 

no transcorrer da vida. E, quando isso se torna uma realidade social, deve ser 

valorizado juridicamente, por meio da concessão dos efeitos legais, com o 

reconhecimento do vínculo de filiação decorrente da socioafetividade, a fim de 

proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa e a concretização do respeito à 

sua dignidade.  
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