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RESUMO 

 
 
 
 
 
Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, relevantes alterações 
foram provocadas no Direito de Família através do princípio da isonomia da 
filiação. Os valores presentes nas relações familiares foram totalmente 
modificados, possibilitando, inclusive, a inserção de um novo conceito de 
paternidade, baseada no afeto, objeto de análise do presente trabalho. Destarte, 
faz-se relevante uma abordagem da repercussão do sistema unificado da 
filiação na ordem jurídica pátria, além dos seus efeitos quanto aos direitos 
pessoais. Imprescindível a menção ao verbete ―desbiologização‖, introduzido no 
Direito de Família brasileiro para caracterizar o que realmente espelha a 
realidade paterno-filial, reconhecendo-se que pelo fenômeno da 
desbiologização, a paternidade e a maternidade podem ocorrer por outros 
caminhos, saindo do campo da consangüinidade para o campo da afetividade. O 
trabalho constituiu um estudo teórico através de análises doutrinárias a respeito 
do tema. Mediante o estudo obtivemos a noção de que a paternidade real é 
aquela em que prevalece o vínculo de filiação construído pela convivência e pelo 
afeto, não havendo espaço no Direito de Família brasileiro para a afirmação da 
primazia ou da exclusividade da origem genética. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Filiação, Igualdade e Desbiologização. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

With the entry into force of the Constitution of 1988, relevant changes were 
caused in family law through the principle of equality of membership. Values in 
family relationships were thoroughly revised, which allow the insertion of a new 
concept of paternity, based on affection, object of analysis in this work. Thus, it is 
a relevant approach to the impact of the unified system of membership in the 
legal home, beyond its effects on personal rights. Essential to mention the article 
"desbiologização" introduced in the Brazilian Family Law to characterize what 
really reflect the reality parent-child, recognizing that the phenomenon of 
desbiologização, fatherhood and motherhood may occur in other ways, leaving 
the field of consanguinity to the field of affectivity. The work was a study using 
analysis of doctrine on the subject. Obtained by studying the notion that 
parenthood is true that in the prevailing Bond built by the coexistence of affiliation 
and affection, with no space in the Brazilian Family Law for the assertion of the 
primacy or exclusivity of genetic origin. 
 
 
KEYWORDS: Membership, Equality and Desbiologização. 
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INTRODUÇÃO   

 

A realidade da época em que o Código Civil de 1916 foi editado era 

totalmente diferente da contemporânea. Socioeconomicamente, tinha-se uma 

sociedade em que a atividade rural era preponderante e dentro da entidade familiar 

cada membro trabalhava para garantir o sustento e as economias da instituição. A 

figura masculina ostentava força e poder dentro do lar (e fora dele), estabelecendo 

assim os ditames a serem seguidos pelos demais integrantes. Já as mulheres eram 

subordinadas demasiadamente e os filhos tinham suas profissões e matrimônios 

visando à continuidade de uma família patriarcal. 

Em decorrência das diversas alterações que ocorreram durante o decurso do 

tempo, a realidade da família brasileira foi mudando. Alterações científicas, 

tecnológicas e, consequentemente, de comportamento das pessoas, trouxeram para 

o cotidiano das famílias novos conceitos para a instituição. Nesta nova concepção 

de família, são encontradiços os laços de afetividade e respeito, com igualdade entre 

os membros e com a inserção da mulher no mercado de trabalho, modificando, 

assim, o entendimento de que esta deveria apenas cuidar do lar e dos filhos e de 

que o homem seria o único provedor da família. 

Diante do dinamismo e da complexidade das relações sociais, em especial no 

âmbito familiar, surgiram cada vez mais situações envolvendo, normalmente, 

crianças e adolescentes que, afastados dos seus pais no plano biológico ou jurídico, 

passaram a se relacionar no campo afetivo com pessoas outras que assumiram 

faticamente a posição de pai e mãe.  

A concepção de paternidade também sofreu influências com as mudanças 

comportamentais que ocorreram no país durante o interstício entre o antigo Código 

de 1916 e a Lei Maior de 1988, destacando-se a primazia reconhecida à afetividade, 

que ganhou mais espaço no âmago familiar.  

Assim, surgiu uma nova manifestação de paternidade, a paternidade 

socioafetiva, que, como a própria nomenclatura propõe, refere-se ao tratamento 

dispensado a um filho por alguém, independentemente de imposição legal ou 

vínculo sangüíneo, mas apenas como fruto de sentimentos maiores como o amor e 

o carinho. 
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O entendimento anterior à Constituição Federal previa que apenas o critério 

biológico determinava a paternidade, consubstanciando assim uma forma 

discriminatória de tratamento entre os que não eram filhos de origem biológica.  

Não é mais admissível, nem para a sociedade nem para o mundo jurídico, 

determinar a paternidade de um ser humano exclusivamente a partir do critério 

biológico ou simplesmente da procriação. A afetividade, o convívio e o amor são 

mais preponderantes e devem ser mais aludidos nas diversas lides judiciais que 

envolvem tal problemática, tornando-se de vital importância o conhecimento da 

sociedade sobre os fatores relacionados à determinação de uma paternidade que 

extrapolam os critérios biológicos, prezando desta forma pelo princípio da dignidade 

humana. 

De acordo com as novas tendências, o presente trabalho visa à compreensão 

das relações familiares dentro das estruturas axiológicas do sistema jurídico pátrio, 

vinculando-se ao momento socioeconômico e cultural contemporâneo, enquadrando 

essa nova filiação na linha ideológica descrita pela Constituição Federal de 1988. 

A respeito das relações entre pais e filhos, a palavra ―desbiologização‖ tem 

sido cada vez mais utilizada pelos profissionais que lidam com a área de Família.  

Precursor do termo, João Batista Villela introduziu no meio jurídico um verbete 

que traduz a verdadeira e mais relevante característica que deve ser encontrada 

numa relação entre pais e filhos: a afetividade. O intuito do renomado autor era o de 

não vincular apenas o fator biológico como o identificador da relação de paternidade, 

não desmerecendo o valor que este indiscutivelmente tem, mas sim ampliando os 

valores éticos, morais, jurídicos e sociais a uma relação que não pode se fundar 

apenas no ato sexual que resulta na procriação. 

O autor motivou-se a elaborar esta monografia sobre o tema escolhido, em 

decorrência da sua inegável importância atual, propondo-se a fazer uma análise da 

concepção contemporânea da paternidade, haja vista que a sociedade passou a 

viver novas situações familiares, situações essas que, no passado, não eram 

admitidas ou, sequer, concebidas, nem pela lei, nem pela religião e nem pelos 

princípios ligados aos bons costumes então cultivados. 

O procedimento metodológico adotado foi o indutivo, sendo o tema tratado a 

partir da corrente defendida pelo entendimento jurídico majoritário, que assevera ser 

a paternidade socioafetiva mais importante que o simples reconhecimento biológico 

da paternidade. 
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Para fundamentar o presente trabalho, procedeu-se à pesquisa bibliográfica, 

tanto em acervos públicos e privados como em obras adquiridas pelo autor com 

recursos próprios, assim como em artigos científicos publicados recentemente, tendo 

em vista ser esse tema bastante atual e, portanto, um novo objeto de estudo de 

profissionais da área, que manifestam seus pontos de vista em publicações 

acadêmicas de reconhecida idoneidade, que tratam da Desbiologização da 

Paternidade. 

Tem-se, portanto, como objetivo a afirmação do afeto como princípio 

orientador e determinante da verdadeira relação de paternidade, posto que exercida 

com a responsabilidade idealizada pela lei. Faz-se imprescindível, seguindo esse 

enfoque, a análise dos direitos e deveres jurídicos decorrentes dessa relação 

paterno-filial, tendo em vista serem a filiação e a paternidade questões de relevância 

indubitável para a realização do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, da primazia à proteção dos interesses infanto-juvenis e do Estado Social 

Democrático de Direito.  
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CAPÍTULO I - FAMÍLIA 

 

1.1 - CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

A sociedade familiar é um instituto que precedeu a qualquer norma jurídica, 

até mesmo ao próprio Direito, que, por sua vez, objetiva normatizar as inúmeras 

situações que ocorrem nas relações entre os indivíduos, relações estas que são 

derivadas de determinado momento histórico, cultural, moral e econômico da 

sociedade. 

Num sentido mais restrito, o vocábulo abrange tão-somente o casal e a prole. 

Num sentido mais largo, cinge o vocábulo a todas as pessoas ligadas pelo vínculo 

da consangüinidade, cujo alcance ora é mais dilatado, ora mais circunscrito, 

segundo o critério de cada legislação (MONTEIRO, Washington de Barros, p. 03). 

Porém, esta conceituação do que seria a família não é algo que tenha como 

característica a rigidez para a sua definição, haja vista que nenhum dos ramos das 

ciências humanas como o Direito, a Sociologia ou mesmo a Antropologia se 

aproximam ou se limitam em determinar de forma imutável o que seria o conceito de 

família. As sociedades, as formas de convívio e os costumes dos povos, das tribos, 

o tempo em estudo, os níveis de ―desenvolvimento‖ etc., são exemplos de fatores 

que influenciam diretamente nas inúmeras formas diversificadas para a 

compreensão e a definição da família num determinado espaço e tempo. 

Analisando o conceito de família sob dois aspectos, um voltado para o Direito 

e outro proveniente da Sociologia, Sílvio de Salvo Venosa define família a partir 

deste ramo das ciências humanas como ―um conjunto de pessoas que vivem sob um 

mesmo teto, sob a autoridade de um titular.‖ Já tendo o Direito como base, o mesmo 

autor define família como ―o conjunto de pessoas unidas por vinculo jurídico de 

natureza familiar, incluindo, principalmente, o núcleo familiar por pais e filhos que 

vivem sob o pátrio poder‖. 

Tendo por base estes dois conceitos, pode-se notar como era dada 

importância à figura do chefe de família, o denominado ―pater‖. 



 

 

 

16 

Com as mudanças ocorridas na sociedade, o conceito de família também 

sofreu alteração em sua estrutura e composição. O número de membros começou a 

diminuir ao longo dos anos, bem como aquelas formadas exclusivamente por filhos 

legítimos, seja por imposição legal ou pelo fato de os núcleos familiares passaram a 

valorizar um fator imprescindível para sua formação: o amor e o afeto. 

Já sob o enforque da afetividade, não há como negar que a nova tendência 

da família moderna é a sua composição baseada no amor e no afeto. Sabemos que 

legislador não tem como impor a afetividade como norma erga omnes, pois esta 

surge pela convivência entre pessoas e reciprocidade de sentimentos. 

Segundo José Sebastião Oliveira (2002, p. 233): 

 

(...) a afetividade, traduzida no respeito de cada um por si e por todos os 
membros — a fim de que a família seja respeitada em sua dignidade e 
honorabilidade perante o corpo social — é, sem dúvida nenhuma, uma das 
maiores características da família atual. 

 

É importante ressaltar que em diversas sociedades – sejam elas 

antepassadas e até mesmo contemporâneas – a mulher era, ou ainda é, refém de 

privações e preconceitos no convívio social, e que a idéia de família não poderia ou, 

em algumas sociedades atuais, ainda não pode ser iniciada ou constituída sem a 

iniciativa ou a presença de um varão como o chefe de família, identificando assim 

uma demasiada valorização da figura masculina para o exercício do poder familiar e 

paterno.  

Entretanto, com o passar dos tempos, a figura feminina foi conquistando 

espaço e relevância no convívio social e familiar, o que gerou um maior 

reconhecimento da mulher como figura impar na constituição da família e, em 

sociedades menos primitivas. Tal fato permitiu com que houvesse uma modificação 

na idéia e na conceituação do que viria a poder ser visto como fator preponderante 

para a sua formação, aniquilando, quase de forma completa, a concepção de poder 

e de determinação de vontades provenientes de um único membro do âmbito 

familiar. 
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Assim, em virtude da não necessidade de uma figura masculina como a mais 

importante e tomadora de decisões dentre os membros do corpo familiar, dá-se 

então mais relevância à presença dos sentimentos e laços afetivos que se 

apresentam no meio desta instituição, uma vez que idéia de família se confunde com 

a idéia de um grupo de pessoas que se identificam e se aproximam não só apenas 

referente à aparência ou aos aspectos consangüíneos, mas sim de pessoas 

identificadas por meio do amor, da convivência, de ideais em comum que definem 

como metas e em busca do bem-estar não só de si mesmo, e sim de todos os 

demais membros; do sentimento de proteção e da ajuda mútua que é fator 

imprescindível para a constituição e existência da mesma. 

 

1.2 - ORIGEM E EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

 

Torna-se bastante difícil definir família de forma clara e absolutamente 

inquestionável, tendo em vista que seu conceito dependerá de diversos fatores que 

são distintos em conseqüência da época em que acontecem, dos valores de cada 

sociedade, do poder político que domina o povo, dos costumes religiosos de cada 

povo etc. Desta forma, o conceito de família é equívoco e pode-se asseverar que 

cada povo terá sua concepção de família de acordo com suas características e da 

forma que ele evoluiu no transcorrer dos tempos, haja vista que esta evolução 

também diverge de acordo com os fatores supracitados. 

Tomando por base a sociedade ocidental, o homem vivia de forma 

harmoniosa com a natureza, sendo a esta totalmente subordinado, tendo como 

objetivo principal o de satisfazer seus instintos mais primitivos, entre eles o da 

procriação. Assim, não havia um relacionamento afetivo entre um homem e uma 

mulher, o objetivo da união era necessariamente a necessidade básica da realização 

do sexo e a procriação. As relações sexuais ocorriam freqüentemente entre todos os 

membros que integravam a tribo, fazendo assim que houvesse diversas situações 

nas quais o pai era desconhecido até mesmo da própria mãe dentro de um mesmo 

grupo que a sociedade contemporânea classificaria como família. 
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A importância do convívio entre um homem e uma mulher, baseado na 

exclusividade de relacionamento (princípio da monogamia), transparecia na noção 

vigente, segundo a qual, como o crescimento econômico era proporcionado pelo 

trabalho em família, liderado pelo pater, ele, o pater, precisava ter a certeza de que, 

quando falecesse, seu patrimônio seria transmitido a um filho seu, não de outrem. 

Como destaca Sílvio de Salvo Venosa:  

 

A monogamia desempenhou um papel de impulso social em beneficio da 
prole, ensejando o exercício do poder paterno. A família monogâmica 
converte-se, portanto, em um fator econômico de produção, pois esta se 
restringe quase exclusivamente aos interiores dos lares, nos quais existem 
pequenas oficinas. 

 

A partir desta afirmação do autor, destaca-se também a importância de se 

ressaltar o formato do modelo romano de família, pois que o direito brasileiro de 

família tem como fonte histórica o direito canônico, que, por sua vez, não deixou de 

receber influência do ordenamento e da cultura romanos. 

Aliás, além da procriação em si mesma, a constituição da família romana 

tinha motivação religiosa, em face da necessidade de perpetuação do culto 

doméstico. Assim, se do casamento não houvesse filho natural, o direito romano 

previa a figura da adoção. A adoção possibilitava, a um só tempo e por escolha 

pessoal do marido, a sucessão patrimonial e religiosa (nem a herança ficaria sem 

destinatário nem o culto doméstico desapareceria por falta de continuador). 

No modelo romano, a família era embasada na autoridade de um chefe, 

sendo conceituada como família patriarcal, ou seja, toda a autoridade da família era 

do patriarca, do ―pater‖. O pai exercia sua autoridade sobre toda a família, inclusive 

tinha direito de vida e de morte sobre os filho. Em conseqüência, podia, de acordo 

com sua vontade, vendê-los (em pagamento de dívida contraída pelo filho), 

espancá-los, maltratá-los e até matá-los. A mulher ficava em casa tomando conta 

dos filhos e era totalmente subordinada à autoridade do marido, passando inclusive 

a prestar cultos e adorações aos deuses do cônjuge.  
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A mulher jamais iria elevar-se à posição de pater família, estando sempre 

subordinada à autoridade do marido e ao que ele assim ordenasse, podendo o 

marido desprezá-la a qualquer momento. Era um relacionamento de total submissão 

por parte da mulher, que desempenhava apenas um papel de mãe e de esposa, ou 

melhor, de escrava de seus próprios sentimentos. 

Ressalta-se que a família tinha uma formação extensiva, verdadeira 

comunidade rural, que formava uma unidade de produção integrada por parentes, 

que eram sua força de trabalho, o que levava ao amplo incentivo da procriação. O 

crescimento da família ensejava melhores condições de sobrevivência a todos, 

posto que representava mais braços para o trabalho.  

Já na Idade Média, as relações familiares tiveram grande influência do 

Cristianismo, mais especificamente da Igreja Católica. Acerca do exposto, afirma 

Venosa: ―Por muito tempo na história, inclusive durante a Idade Média, nas classes 

nobres, o casamento escreve longe de qualquer conotação afetiva. A instituição do 

casamento sagrado era um dogma da religião doméstica.‖  

A família foi fundamentada no casamento religioso, que passou a não ser 

apenas um acordo de vontades, mas também um sacramento. Com relação aos 

efeitos patrimoniais decorrentes do casamento, o direito canônico instituiu a 

comunhão de bens, dando à esposa direitos sobre parte do patrimônio do marido, 

porém, deve-se salientar que a família ainda continuava sendo regida pelo seu 

chefe, só que com poderes mais restritos e menos autoritários.  

Com o tempo, o patriarcalismo ocidental vê suas estruturas se balançarem 

principalmente após as revoluções modernas e a vitória da liberdade de pensamento 

nos países democráticos. 

Motivo preponderante para o fim do modelo patriarcal foi a Revolução 

Industrial, uma vez que este movimento causou a necessidade de ampliação no 

número de operários, principalmente no que dizia respeito à atividade terciária. 

Devido a este fato, a mulher, que antes tinha papel apenas como administradora dos 

filhos e do lar ingressou no mercado de trabalho, dividindo assim o papel de 

mantenedora financeira da família com o homem.  
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Com a mulher partindo para o mercado de trabalho as famílias deixaram de 

produzir seu próprio sustento, não mais tendo caráter rural, passando a terem 

caráter citadino. O convívio entre os membros da sociedade familiar passou a ser 

em ambientes cada vez menores, o que ensejou uma aproximação maior entre os 

pais e os filhos, tendo em vista que seria dada, a partir daquele momento histórico, 

uma maior atenção na criação e no cuidado voltado para os membros da mesma 

casa. O afeto tornou-se um vínculo mais natural e prestigiado entre os membros de 

uma família. 

Com a evolução das sociedades e o passar do tempo, este afeto já não tinha 

mais o mesmo modelo visto na sociedade romana, onde, de acordo com o poder 

dado ao ―pater‖, a mulher e os filhos eram subordinados à vontade do chefe da 

família, não podendo assim expressar suas próprias vontades.  

Na atualidade, o valor socioafetivo se tornou fator imprescindível numa 

sociedade conjugal, matrimonializada ou não. Há uma aceitação inclusive de 

famílias que se estruturam independentemente do casamento, sendo estas 

conduzidas por casais que se uniram sem a realização do matrimônio, ou até 

mesmo são conduzidas por um único membro da família, o pai ou a mãe que vive 

com sua prole (família monoparental). 

Devido a todas estas transformações, tudo que estava codificado e se referia 

à família ou como esta deveria ser constituída, tornou-se demasiadamente 

insuficiente, tendo em vista que as famílias passaram a ter várias formas de 

constituição de acordo com cada sociedade. A liberdade advinda de diversos 

movimentos revolucionários consolidou-se também na formação familiar, 

proporcionando assim a formação de sociedades familiares baseadas nas relações 

de solidariedade e cooperação mútua entre seus membros. 

Cabe salientar que o fim da visão da família como mera unidade de produção 

e consumo veio possibilitar uma maior mobilidade à família atual. Isso possibilitou 

que os motivos de referência da manutenção da unidade familiar fossem 

significativamente modificados.  Desse modo, se antes a família era concebida como 

unidade religiosa, política, econômica, de produção e de consumo, hoje ela ocupa o 

seu verdadeiro lócus como a unidade afetiva na qual se transformou. Hoje, há uma 
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identificação, acima de tudo, abstrata devido ao sentimento de afeto, ao respeito e 

ao carinho recíprocos entre seus integrantes, segundo vigora no contemporâneo 

conceito de família.  

Este liame entre os familiares, cimentado pelo sentimento de afeto, faz com 

que a família se relacione democraticamente e com mais racionalidade, tendo em 

vista que em face da liberdade conquistada, a mulher e até mesmo os filhos podem 

manifestar seus pensamentos e suas vontades, gerando um bem-estar maior no 

âmbito de convivência familiar. Os valores afetivos condicionam cada membro a 

sempre lutar pelo melhor para o seu grupo, proporcionando assim a possibilidade de 

resolução conjunta de todos os problemas que porventura vierem a ocorrer. Desta 

forma, o que une a família é o prazer de conviver junto a indivíduos que se 

identificam a partir do carinho e do que eles representam uns para os outros. 

No que concerne ao ordenamento jurídico pátrio, a Carta Magna de 1988 

regulamentou o casamento civil e deu competência aos juízes de direito para 

conhecer os impedimentos e nulidades relativas ao matrimônio. No Brasil, além do 

casamento e da união estável, há o reconhecimento de outras formas de 

constituição de entidade familiar. 

 

1.3 – SÍNTESE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE FAMÍLIA 

BRASILEIRO 

 

As transformações que o mundo passou no interstício compreendido de 1916 

a 1988 são muito grandes em relação a todos os segmentos da ciência, educação, 

saúde, política, economia etc. De igual modo ocorreu com o Direito de Família. Na 

época do Código Civil de 1916, a família regulamentada era vista como uma 

entidade hierarquizada totalmente pelo controle do chefe de família. As mulheres 

ainda não tinham conquistado um espaço significativo no mercado de trabalho e 

nem direitos como o voto. Os filhos oriundos de relações extraconjugais eram tidos 

como bastardos e não tinham os mesmos direitos dos filhos advindos do casamento.  
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Com o desenvolvimento que o mundo apresentou ao longo dos anos, novos 

costumes começaram a fazer parte dos relacionamentos que teriam uma feição bem 

diferente do modelo apresentado na época na qual o Código Civil foi editado e, 

como este já não supria todas as necessidades que o mundo moderno apresentava 

no que estava relacionado à formação das famílias, sua constituição e demais 

fatores, a Lei Maior de 1988 trouxe diversas novidades acerca da sociedade familiar. 

Como fatores que se destacam podem ser citados a igualdade entre o homem e a 

mulher em dirigirem a família e a pluralidade familiar, ou seja, as novas formas de 

formação das famílias, visto que antes só era legal a família advinda do casamento. 

 

1.3.1 - CONCEPÇÃO DA FAMÍLIA NA SOCIEDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 

1916. 

 

A inspiração do ordenamento jurídico brasileiro foram os fundamentos do 

Direito de Família português, isso devido logicamente à influência da colonização. 

Por sua vez, o ordenamento jurídico luso baseava-se nos princípios do Direito 

Romano, onde a família era organizada sob a autoridade do ―pater‖. Ademais, torna-

se inquestionável também a influência da família canônica e da família germânica. 

A única forma de união aceita pelo Código Civil de 1916 era a advinda do 

matrimônio, qualquer junção de um homem e de uma mulher que não fosse oriunda 

do casamento não seria legalmente reconhecida como uma constituição familiar. 

Esta forma de regulamentação familiar mostrava o caráter discriminatório da própria 

legislação para com as famílias que não eram formadas pelo casamento. Nas 

palavras de Silvio Rodrigues, pode-se confirmar o conteúdo do Código de 1916 

acerca da importância do casamento: ―Examinado o Livro I da Parte Especial do 

revogado Código Civil de 1916, destinado ao direito de família, verifica-se que ele 

continha três grandes temas, o primeiro dizia respeito ao casamento, isto é, o 

instituto básico donde resultava a família legitima...‖ 

Exemplo do caráter desigual entre os cônjuges e da submissão feminina é o 

fato de ser pressuposto para o casamento naquela época a virgindade da mulher, 

uma vez que o defloramento desconhecido pelo marido era tido como erro essencial 
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sobre a pessoa (art. 219, CC/1916) tornando possível até mesmo a anulação do 

casamento (art. 220, CC/1916). 

No tocante à filiação, apenas os filhos oriundos do matrimônio, chamados de 

―legítimos‖, eram reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Outras situações como a 

dos filhos adulterinos a matre, eram simplesmente ignoradas, sob a ordem de 

prevalecer o interesse da instituição da família sobre o interesse das pessoas que a 

formavam. 

Os filhos havidos de relações extraconjugais ou de relações que não fossem 

ainda decorrentes do matrimônio também eram vítimas de discriminações e 

restrições de direitos, sofrendo assim uma agressão na imagem que era passada 

pela visão dos costumes pela sociedade e também pela própria lei. O sistema 

codificado cercava-se de formas que pudessem, na medida do possível, impedir seu 

reconhecimento, diferenciando-os dos filhos considerados ―legítimos‖, conforme 

dispunha em seu artigo 337. Dessa forma, os filhos ―legítimos‖ eram beneficiados 

pela presunção pater is est e os filhos havidos fora do casamento somente poderiam 

ser reconhecidos por sentença ou por reconhecimento voluntário, mas isso apenas a 

partir do advento da Lei n° 883/1949, e assim mesmo só para fins de alimentos, 

correndo o processo em segredo de justiça. Antes, o homem casado não podia 

reconhecer filho extramatrimonial. Somente com a vigência da Lei n° 7.250/1984, 

que modificou a Lei n° 883/1949, foi que o ordenamento passou a permitir o 

reconhecimento do chamado filho ilegítimo, mas desde que o pai se encontrasse 

separado de fato há mais de cinco anos contínuos do seu cônjuge (art. 1°, § 2°). Já 

a Lei n° 6.515/1977 (conhecida como a Lei do Divórcio ou LDi) alterou o art. 2° da 

Lei n° 883, permitindo o reconhecimento de filiação em condições iguais às do filho 

então considerado legítimo (filho matrimonial). 

Acerca de paternidade/maternidade por essa época, comenta Luiz Edson 

Fachin: 

 

Diante da certeza da maternidade, o eixo do estabelecimento da 
paternidade gira em torno da figura da mãe: se esta for casada, opera a 
presunção pater is est, se a mãe não for casada, a filiação paternal pode 
ser estabelecida pelo reconhecimento voluntário ou por investigação. 



 

 

 

24 

Sendo assim, muitas eram as dificuldades existentes para se reconhecer 
tais filhos, ocasionando, na maioria das vezes, a não declaração das suas 
paternidades. 

 

Antes da LDi, a marginalização do ―filho ilegítimo‖ se configurava ainda que o 

genitor viesse a falecer, pois quando da partilha dos bens, aquele apenas tinha 

direito à metade do patrimônio herdado por seus irmãos ―legítimos‖. O mesmo 

raciocínio se aplicava aos filhos adotivos que de igual modo recebiam metade do 

patrimônio destinado aos filhos biológicos. Essas normas só perderam vigência com 

o advento da Lei do Divórcio em 1977. 

 

1.3.2 - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988  

 

De acordo com o que já foi citado, inúmeras foram as transformações que a 

concepção de família sofreu ao longo dos anos. Estas mudanças trouxeram 

conseqüências para a disciplina jurídica da filiação, da igualdade entre filhos, da 

condição de igualdade entre cônjuges, buscando mais do que nunca atender às 

necessidades de adequação entre o que dispunha a lei vigente e os hábitos e 

costumes que evoluíam e começavam a fazer parte do quotidiano das sociedades. 

O primeiro princípio que pode ser citado é o da Igualdade. A instauração do 

princípio da igualdade pode ser constatada na Carta Magna já no seu título que 

dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais que expõe que: ―homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição.‖ (art. 

5º, I, CF/1988). A partir deste dispositivo nota-se a não mais existência de um poder 

patriarcal no âmbito das famílias em nosso ordenamento.  

Tendo poderes de decisão plenamente iguais, homens e mulheres podem 

determinar, a partir do consenso mútuo, quais as melhores formas para conduzirem 

a educação dos filhos e do seu próprio lar, uma vez que a mulher, devido à sua 
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independência financeira e liberdade de pensamento conquistada, gradativamente 

começou a ocupar seu espaço no cenário econômico e social. 

No que concerne ao Direito de Família, a Lei Maior deu uma atenção especial 

concedendo proteção especial: ―A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado.‖ (art. 226, caput, CF/ 1988). Como ensina Carlos Roberto Gonçalves:  

A Constituição Federal de 1988 absorveu essa transformação e adotou uma 

nova ordem de valores, privilegiando a dignidade da pessoa humana, realizando 

verdadeira revolução no Direito de Família, a partir de três eixos básicos. Assim, o 

art. 226 afirma que a entidade familiar é plural e não mais singular, tendo várias 

formas de constituição.  

O segundo eixo transformador encontra-se no § 6º do art. 227. É a alteração 

do sistema de filiação, de sorte a proibir designações discriminatórias decorrentes do 

fato de ter a concepção ocorrido dentro ou fora do casamento. A terceira grande 

revolução situa-se nos artigos 5º, inciso I e 226, § 5º. Ao consagrar o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres, derrogou mais de uma centena de artigos do 

Código Civil de 1916.  

As uniões estáveis e as denominadas famílias monoparentais, formadas por 

mães ou pais e seus filhos, foram reconhecidas pela CF, extinguindo-se o monopólio 

do casamento como modelo único de constituição de família, passaram a ter direitos 

iguais e deveres da mesma forma que a família formada pela união matrimonial.  

Assim, pode-se considerar que a Carta Magna de 1988 centraliza as relações 

familiares a partir da dignidade de seus membros, principalmente no que se refere 

ao desenvolvimento da personalidade dos filhos. Bem diferente do que o Código de 

1916 colocava como fator preponderante para o reconhecimento de uma união 

familiar, que era exatamente a celebração do casamento. 

A igualdade que é atribuída pela Constituição aos cônjuges, citada no artigo 

226, parágrafo 5º, é mais uma demonstração do Constituinte em dividir as 

responsabilidades dentro da instituição familiar de maneira que não haja mais 

referência ao poder de um único membro, como ocorria de acordo com o antigo 

Código. 
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A filiação também foi uma preocupação do legislador, dando fim às 

desigualdades entre os filhos matrimoniais e extramatrimoniais. O parágrafo 6º do 

artigo 227 reza: ―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‖. 

Devido às mudanças realizadas pela Lei Fundamental, novas leis foram 

criadas com o intuito de sedimentar a democracia brasileira, buscando um acréscimo 

aos direitos garantidos e explicitados constitucionalmente. 

Como exemplo, algumas leis que podem ser citadas são a Lei nº 7841/1989 

que admitiu o reconhecimento de filhos incestuosos e adulterinos, ao revogar o art. 

358 do CC/1916, que determinava que ―os filhos incestuosos e os adulterinos não 

podem ser reconhecidas‖; a Lei n° 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

que reconhece a criança e o adolescente sujeitos de direitos, dando ensejo à 

proteção legal integral e tratando do reconhecimento voluntário e judicial da filiação, 

sendo este um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível e a Lei 8560/92, 

que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e o 

reconhecimento voluntário. 

Importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente , ECA, Lei nº 

8.069/90, regulamentou o artigo 227 da Constituição Federal que atribui à criança e 

ao adolescente prioridade absoluta no atendimento aos seus direitos como cidadãos 

brasileiros. É o referido estatuto, portanto, um instrumento importante nas mãos do 

Estado Brasileiro (sociedade civil e poder público) para transformar a realidade da 

infância e juventude historicamente vítimas do abandono e da exploração econômica 

e social, visando o reconhecimento destes como sujeitos de direitos.  

Por fim, o Código Civil de 2002 inseriu em seu texto as adequações em 

relação à Constituição, referindo-se à igualdade entre os cônjuges, à legitimidade de 

qualquer filho e a igualdade entre estes. Não há mais motivos para discriminação 

entre filhos, sejam estes oriundos da relação matrimonial ou não, estando todos em 

igual situação perante a lei para quaisquer direitos de que eles sejam detentores. 
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CAPÍTULO II - FILIAÇÃO E PATERNIDADE 

 

2.1. CONCEITO DE FILIAÇÃO 

 

Devido aos grandes avanços da ciência, principalmente no que concerne ao 

último século, torna-se cada vez mais comum a utilização das possibilidades 

reprodutivas realizadas a partir de manipulações genéticas. Exemplos destas formas 

inovadoras são a fecundação assistida homóloga e heteróloga, a comercialização de 

óvulos ou espermatozóides, a locação de útero e sem falar ainda na possibilidade da 

clonagem que tanto evolui nos últimos anos.  

No entanto, todos estes avanços trazem inúmeras situações inovadoras no 

que diz respeito à definição de filiação e no reconhecimento dos filhos pelos 

respectivos pais. As alterações surgidas produzem alterações que se tornam nítidas 

ao se definirem os caracteres que possibilitam a identificação de parentalidade, daí a 

adequação com os modelos atuais de filiação, exemplo disso é a filiação afetiva. ―Tal 

como aconteceu com a entidade familiar, a filiação começou a ser identificada pela 

presença do vínculo afetivo paterno-filial (DIAS, 2008, p. 320). 

Visto que a família passou por diversas e recentes transformações, deixando 

de se apresentar como uma sociedade una de caráter econômico, social e religioso 

para se configurar fundamentalmente como uma sociedade baseada no carinho e na 

afetividade dos membros, o conceito de filiação também foi alterado e acompanhou 

todas estas modificações ao longo dos anos.  

Não há mais a distinção entre os filhos havidos fora ou dentro da relação 

matrimonial. Por outro lado, a adoção tem cada vez mais espaço no âmbito familiar. 

―No atual estágio da sociedade, não mais interessa a origem da filiação. Cabe ao 

direito identificar o vínculo de parentesco entre pai e filho como sendo o que confere 

a este a posse de estado de filho e ao genitor as responsabilidades decorrentes do 

poder familiar (DIAS, 2008, p. 321). 
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As relações entre pais e filhos contemporâneas deverão ser vivenciadas e 

compreendidas de formas bastante diferentes do que ocorria nas sociedades 

antepassadas, a base do diálogo e do carinho, do respeito e da afinidade tem que 

ser sempre presente no quotidiano das famílias.  

O termo filiação exprime a relação entre o filho e seus pais, aqueles que o 

geraram ou o adotaram (VENOSA, 2005, p.244). 

Em decorrência das atuais estruturas, dando ênfase ao princípio da dignidade 

da pessoa humana e a afetividade entre os membros que compõem o ambiente 

familiar, pode-se asseverar que o status de filho não é mais conseguido apenas com 

o nascimento biológico de um ser fruto de uma relação matrimonial, mas sim sob 

qualquer forma de reconhecimento, seja ele pela adoção, ou pelos avanços da 

biotecnologia, de união estável ou outras formas, a exemplo da posse do estado de 

filho. 

Hoje, apenas para fins didáticos, a filiação classifica-se em filiação 

matrimonial e extramatrimonial; filiação de procriação carnal ou resultante de 

reprodução humana medicamente assistida; filiação natural e civil; filiação legal, 

biológica e afetiva. 

. 

2.2. SÍNTESE HISTÓRICA DA FILIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA 

BRASILEIRO 

 

O Código Civil de 1916, de acordo com o pensamento vigente à época, trazia 

em seu conteúdo várias formas de nomenclaturas discriminatórias para os filhos. 

Esta classificação era dada a partir da forma de reconhecimento do filho que poderia 

ser legítimo, ilegítimo ou legitimado. 

O filho legítimo era aquele que resultava do casamento válido ou putativo, nos 

termos do artigo 337 daquele Código; o filho ilegítimo era aquele oriundo de uma 

relação extraconjugal e o filho legitimado era, à época aquele concebido de pais 
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desimpedidos para o casamento, mas que só adquiriu o status de legítimo pelo 

subseqüente matrimônio dos pais, ou seja, o filho era concebido ou nascido antes do 

casamento entre os pais. 

A filiação ilegítima contava ainda com uma subdivisão, esta classificava em 

filho natural o filho advindo de relação fora do casamento de pessoas entre as quais 

não havia impedimento matrimonial na época de sua concepção; e filho espúrio, que 

era o filho havido fora do casamento, porém que havia impedimento entre os pais 

para se casarem validamente, ora por motivos de adultério, filho adulterino, ou em 

razão de se proibir o incesto ou práticas semelhantes, filho incestuoso. Quanto aos 

filhos ilegítimos, o art. 358 do Código Civil 1916, negava a possibilidade do 

reconhecimento dos filhos espúrios – adulterinos e incestuosos. 

A filiação extramatrimonial ficava num plano inferior como tratamento 

diferenciado e discriminatório a ponto de se deixarem crianças sem pai declarado. 

Devido a isso, as relações jurídicas fundadas na parentalidade só eram mantidas 

pelos filhos legítimos e os filhos naturais legitimados, desde que estes fossem 

reconhecidos voluntariamente pelos pais. 

A dignidade da pessoa humana não era um princípio respeitado no que 

concernia às situações de abandono em que eram colocados os filhos espúrios. 

Como forma de justificar tal condição de total descaso eram adotadas como discurso 

na época a necessidade de paz doméstica, a estabilidade dos casamentos, a 

tradição das famílias, a repressão aos escândalos que poderiam advir do 

estabelecimento dos vínculos de paternidade e filiação. 

Na opinião de Maria Berenice Dias, essa indiferença imposta aos filhos era 

injusta, visto que estes não apresentavam culpa alguma: 

 

Negar a existência de prole ilegítima simplesmente beneficiava o genitor e 
prejudicava o filho. Ainda que tivesse sido o pai quem cometera o delito de 
adultério – que à época era crime – e infringindo o dever de fidelidade, o 
filho era o grande perdedor. Singelamente, a lei fazia de conta que ele não 
existia. Era punido pela postura do pai, que se liberava dos ônus do poder 
familiar. E negar reconhecimento ao filho é excluir-lhes direitos é punir quem 
não tem culpa, é brindar quem infringiu os ditames legais (DIAS, 2007. 
p.318). 
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João Batista Villela comenta em matéria do Direito Brasileiro:  

  

O ponto de partida argumentativo era um altruísmo tão singelo quanto 
irresistível: não se podia responsabilizar os filhos pela conduta dos pais. 
Ilegítimos, ponderava-se, não eram filhos havidos fora do matrimônio, eram 
os pais que os punham no mundo. 

 

Em virtude das diversas mudanças que ocorreram em nossa legislação e até 

mesmo nos costumes que envolvem nossa sociedade, hoje não há mais filhos 

ilegítimos, todos os filhos são legítimos. O que pode haver é filho com paternidade 

reconhecida e filho com paternidade ainda não reconhecida. Mas, reconhecida a 

paternidade, todos os filhos têm os mesmos direitos e deveres, proibida pela 

Constituição Federal qualquer forma de discriminação (art. 227, § 6º). 

O fim deste capítulo de discriminação entre filhos que havia no Direito 

brasileiro veio com a Lei Fundamental de 1988, que assegurou aos filhos adulterinos 

e incestuosos as mesmas qualificações dos filhos advindos do casamento. Ademais, 

a Carta Magna proporcionou o fim de qualquer restrição ao estabelecimento de 

reconhecimento de paternidade e, com o desenvolvimento tecnológico que a 

sociedade contemporânea experimenta, adotou até mesmo a possibilidade do 

reconhecimento mediante exames que asseguram a filiação de um determinado 

indivíduo em grau quase absoluto de certeza, a exemplo do exame em DNA. 

Desta forma, a Constituição de 1988, tendo em vista a não conformidade com 

os costumes e as necessidades da atual sociedade brasileira, revogou o art. 358, do 

Código Civil de 1916, quando dito estatuto civil ainda estava em vigor, para permitir 

o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, com total irrelevância 

acerca da origem da filiação. 

A Lei nº 8.560/1992 cuida da investigação de paternidade dos filhos havidos 

fora do casamento, que é mais um exemplo da evolução dos direitos daqueles ao 

reconhecimento de sua filiação. Tal norma assegura o seguinte: 
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Art. 1° O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 
irrevogável e será feito: 

I - no registro de nascimento; 

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; 

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 

IV - por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 
contém. 

 

Em decorrência dos diversos segmentos, orientações e dispositivos citados, 

pode se observar que no nosso ordenamento jurídico a relação de filiação não 

depende mais, exclusivamente, da relação biológica entre pai e filho. Demonstrando-

se, assim, a necessidade de afeto e de ligação amorosa no âmbito familiar e, 

principalmente, no que está relacionado ao modo pelo qual um filho deve ser 

devidamente reconhecido. 
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2.3 – CONCEITO DE PATERNIDADE 

 

Até antes do advento da Lei Máxima de 1988, pode-se considerar que o 

conceito de paternidade era estritamente biológico, ou seja, a afinidade, o carinho, 

as relações que identificavam pai e filho sem que houvesse um liame biológico não 

eram devidamente prestigiadas pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Em consonância com o pensamento supracitado, o conceito de paternidade 

estava completamente confundido com o de procriação. Ensina, contrariamente, 

João Batista Villela:  

 

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas um fato 
cultural. Embora a coabitação sexual de que possa resultar a 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. 

 

Adapta, o nobre jurista, o conceito de paternidade às transformações mais 

recentes por que passou a família, abandonando o caráter econômico, social e 

religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e 

companheirismo, imprimindo assim, considerável reforço ao esvaziamento biológico 

da paternidade. 

Para tal alteração da definição de paternidade em nosso ordenamento 

jurídico, tem enorme relevância a Constituição Federal de 1988, que deu ensejo a 

novas modalidades de formação familiar, afastando a retrógrada idéia de única 

formação de sociedade familiar advinda exclusivamente do matrimônio.  

Assim, consolida-se cada dia mais o pensamento que ser pai é muito mais do 

que simplesmente gerar, mas sim amar e prestar serviços ligados ao bem-estar do 

filho. Daí por que pai e genitor não são expressões sinônimas. Genitor é o que gera, 

pai é o que cria, guarda, educa e tem afeto pelo filho. Ser pai é desenvolver uma 

função, a função social do pai, a qual não é determinada pelo critério da progenitura. 
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2.4. RECONHECIMENTO DOS FILHOS 

 

Acerca do reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, os que eram 

denominados ilegítimos pelo antigo Código Civil, o ordenamento jurídico nacional 

estabelece que alguns requisitos sejam preenchidos. O reconhecimento da 

paternidade dos filhos que ainda não atingiram a capacidade civil necessita de que 

existam algumas características bastante particulares neste processo de 

reconhecimento. É fundamental que este reconhecimento não seja oriundo de 

vontade de terceiro ou até mesmo do filho incapaz, pois este procedimento é 

irrevogável e personalíssimo.  

A Constituição Federal em seu art. 227, § 6º, reza: ―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‖. 

De acordo com Silvio de Salvo Venosa: 

 

A filiação legítima tinha por base o casamento dos pais quando da 
concepção. A fonte da legitimidade era o casamento válido ou o casamento 
putativo. Nesse sentido, o art. 337 do antigo Código dispunha que eram 
legítimos os filhos concebidos na constância do casamento, ainda que 
anulado, ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé. O casamento 
subseqüente tinha o condão também de operar a legitimação dos filhos 
havidos pelo casal. 

 

A propósito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 26 e no 

Código Civil, art. 1.607, que ―Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 

reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, ou seja, é prerrogativa que a 

lei comete a cada genitor, individualmente‖. Portanto, o reconhecimento de filho 

somente é possível se ele for havido fora do casamento, posto que no casamento 

prevalecem a presunção da certeza da maternidade da mulher e a presunção pater 

is est, em relação ao marido. 
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Uma vez admitindo a condição de pai de um determinado indivíduo, este 

insere também seus familiares naturais como parentes do filho, como o tio, a avó, 

etc. Cria-se a partir de então um vínculo familiar que envolve toda a sua linha de 

parentesco, proporcionando também direitos que extrapolam apenas a relação entre 

os dois primariamente envolvidos. 

Não obstante à existência do reconhecimento espontâneo e voluntário, há 

também o reconhecimento coativo ou obrigatório que é imposto pelo Estado através 

do desempenho da jurisdição. ―O reconhecimento judicial decorre da sentença na 

ação de investigação de paternidade, na qual se reconhece que determinada pessoa 

é progenitor de outra‖ (VENOSA p. 273).  

Não é admitida a condição ou termo no reconhecimento voluntário de filho, 

também chamado de perfilhação. Se forem estipulados, a lei reputa-os ineficazes 

(CC, art. 1.613). O reconhecimento é um ato formal, porquanto submetido à forma 

prescrita em lei. Assim, cada uma das modalidades previstas no Código Civil (arts. 

1.609 a 1.614 e ECA, arts. 26 e 27) contém suas próprias exigências formais, a fim 

de que o ato se aperfeiçoe. Contudo, percebe-se que o legislador objetivou facilitar a 

realização do ato, porque a lei oferece quatro modalidades de reconhecimento 

voluntário de filho. 

O Código Civil (arts. 1.609 a 1.614) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(arts. 26 e 27) não estabelecem maior formalismo para o reconhecimento voluntário. 

Pelo contrário, até objetivam facilitá-lo.   

Em se tratando, porém, de reconhecimento de filho maior de idade, como o 

Código Civil exige o consentimento deste (art. 1.614), tal deve ocorrer diante do juiz, 

como esclarece Francismar Lamenza, ao comentar o citado art. 1.614: 

Essa concordância deverá ser colhida judicialmente, de forma solene, a fim 
de que seja o filho orientado pelo magistrado sobre as conseqüências de 
sua anuência (ou não) em relação ao vínculo de filiação que se busca 
estabelecer. Por outro lado, em se tratando de filho menor, mostra-se 
flagrantemente inconstitucional o dispositivo do art. 1.614 do Código Civil, 
principalmente porque, ao contrário da investigação de paternidade (tida 
por imprescritível, consoante dispõe o art. 27 da Lei n. 8.069/90), a 
impugnação do reconhecimento dessa paternidade tem um prazo rígido 
para ser exercida ─ e aqui se tem a odiosa discriminação entre os filhos, de 
forma contrária ao estabelecido pelo art. 227, § 6º, da Constituição da 
República.   
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O reconhecimento da paternidade é irrevogável, por determinação de lei (Lei 

nº 8.560/92), ou seja, uma vez que o indivíduo confirma, o ato de reconhecimento 

não pode mais ser desfeito por mera vontade de retratação do reconhecente.  

Impende salientar que se o filho já houver sido reconhecido, será inválido um 

segundo reconhecimento, em decorrência da impossibilidade jurídica de dualidade 

de filiações sobre a mesma pessoa. Para que seja possível, o reconhecimento 

anterior deve ser anulado devido a erro ou falsidade. Este é o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) na súmula 149. 

Todos os deveres e prerrogativas inerentes à paternidade são atribuídos às 

partes, reconhecente e reconhecido.  Os efeitos também são imediatamente 

aplicáveis, visto que o reconhecimento é um ato irrevogável, que requer cuidados e 

obrigações instantâneas. 

 

2.4.1. MODOS DE RECONHECIMENTO  

 

Os modos de reconhecimento dos filhos que são atualmente possíveis em lei 

são cinco. Cabe salientar que este pode ser voluntário ou judicial por meio de 

investigação de paternidade.  

O reconhecimento voluntário será feito em consonância com o art. 1.609 do 

Código Civil, que repete o art. 1°da Lei nº 8.560/1992: 

 

I – no registro do nascimento;  

II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;  

III – por testamento, ainda que incidentemente manifestado;  
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IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o 
contém.  

 

Ainda que o testamento seja essencialmente revogável, não contamina o 

reconhecimento de filiação (CC, art. 1.610), exceto se a declaração de perfilhação 

enquadrar-se em alguma hipótese de invalidade por nulidade ou anulabilidade.  

 

2.4.1.1. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO  

 

Neste contexto, perfilhar significa receber como filho, de acordo com a lei, ou 

seja, o reconhecimento voluntário é uma perfilhação feita pelo pai ou pela mãe, ou 

mesmo por ambos (hipótese rara, posto que requer inexistência de registro de 

nascimento ou sua invalidade), quando o filho é havido fora do casamento. Portanto, 

trata-se de um ato pessoal, não pode ser realizado por quem não seja pai ou mãe, a 

exemplo de sucessores do pai, avô ou tutor, herdeiros do filho etc.  

É admitido o reconhecimento voluntário por procurador, desde que investido 

de poderes especiais e específicos para o múnus, sendo necessária a formalização 

da declaração prestada pelo mandatário.  

Em conformidade com este entendimento, a professora Maria Helena Diniz 

conceitua o reconhecimento voluntário como o meio legal de os pais revelarem 

espontaneamente o vínculo que os liga ao filho, outorgando-lhe, por essa forma, o 

status de filho (CC, art. 1607). 

Maria Helena Diniz também observa que o reconhecimento, qualquer que 

seja a origem da filiação, é ato solene e irrevogável, que obedece a forma prescrita 

no Código Civil art. 1609, I a IV, conforme já foi transcrito neste trabalho.  
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Destarte, o reconhecimento voluntário da paternidade independe de uma 

suposta prova que venha atestar a origem genética, sendo um ato que deriva da 

espontaneidade do declarante em confirmar o vínculo parental com o filho.  

Como já foi citado, o ato de reconhecimento do estado de pai é livre, pessoal, 

irrevogável e de eficácia erga omnes. É justamente devido a estas características 

que o reconhecimento se torna de arrependimento inadmissível (DINIZ, 2006, p. 

450). 

A lei afirma que o reconhecimento não pode ser impugnado, a não ser na 

hipótese de erro ou falsidade de registro (CC, art. 1.604). 

 

Em razão do art. 1.614 do mesmo Código condicionar a sua eficácia ao 
consentimento do filho maior e dar ao filho menor a prerrogativa de 
impugná-lo, sob pena de decadência, dentro dos quatro anos que se 
seguirem à maioridade ou emancipação, mediante ação de contestação de 
reconhecimento, fundada na falta de sinceridade, na atribuição de falsa 
filiação ao perfilhado (DINIZ, 2007, p. 450). 

 

Quando alguém registra como seu filho de outrem, comete o ilícito previsto no 

art. 242 do Código Penal, que tem o dolo como elemento subjetivo do tipo. Em lugar 

de se submeterem às normas do processo de adoção legal, muitas pessoas 

resolvem tratar diretamente com a mãe do adotando, registrando, também 

diretamente, como seu o filho de outra pessoa. Esse comportamento é conhecido 

como adoção à brasileira. Em geral, isso ocorre por motivo de reconhecida nobreza, 

porque o agente tenciona apenas proteger a criança ou o adolescente, dar-lhe um 

lar, um referencial de afeto e de formação biopsicossocial, daí constituir figura em 

que não se aplica a punibilidade, cabendo o perdão judicial. 

Dita modalidade costuma ocorrer, por exemplo, quando a mulher tem filho de 

relacionamento anterior cujo pai biológico não o reconheceu, ela refaz com outrem 

sua vida sentimental e o novo parceiro realiza a adoção à brasileira com o seu 

consentimento, estabelecendo-se, assim, uma paternidade jurídica fundada na 

socioafetividade, visto não haver vinculação biológica entre adotado e adotante. 
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Em caso de procriação extraconjugal, se o homem reconheceu como seu filho 

de outrem, porque acreditava que era seu ou foi induzido a pensar que era, também 

ocorre a figura da adoção à brasileira.  

Uma declaração falsa de paternidade não pode dar origem à anulação de 

registro de nascimento. ―Quem registra um filho de outra pessoa em seu nome não 

age em desconformidade com a sua vontade, não ocorrendo em virtude disso o vício 

de consentimento‖. (DINIZ, 2006, p. 454). 

 

2.4.1.2. RECONHECIMENTO COATIVO (JUDICIAL) 

 

Quando o pai não reconhece voluntariamente o filho, a este resta promover o 

reconhecimento judicial, mediante ação de investigação de paternidade. Maria 

Helena Diniz (2007) ressalta que o reconhecimento judicial de filho resulta de 

sentença proferida em ação intentada para esse fim, pelo filho, tendo, portanto, tem 

caráter pessoal, embora os herdeiros do filho possam continuá-la (CF, art. 227, §6º). 

Trata-se de direito personalíssimo e indisponível, por isso, a ação é privativa do filho, 

a legitimidade ativa é dele. Se menor, será representado pela mãe ou tutor. Os 

efeitos da sentença que declara a paternidade são os mesmos do reconhecimento 

voluntário, daí por que operam ex tunc, retroagindo à data do nascimento. Para 

tanto, a referida sentença deverá ser averbada à margem do assento original em 

nome do filho, no registro civil. 

De acordo com o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves:  

 

(...) o filho não reconhecido voluntariamente pode obter o reconhecimento 
judicial, forçado ou coativo, por meio da ação de investigação de 
paternidade, que é ação de estado, de natureza declaratória e 
imprescritível.  

―Hoje, a ação pode ser ajuizada sem qualquer restrição (ECA, art. 27), isto 
é, por filhos outrora adulterinos e incestuosos, mesmo durante o 
casamento dos pais. A moderna doutrina, secundada pela jurisprudência, 
tem reconhecido legitimidade ao nascituro para a sua propositura, 
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representado pela mãe., não só em face do que dispõe o parágrafo único 
do art. 1.609 do Código Civil, como também por se tratar de pretensão que 
se insere no rol dos direitos da personalidade e na idéia de proteção 
integral à criança, consagrada na própria Constituição Federal. 

 

Este direito é direito da personalidade, caracterizado pela indisponibilidade e 

imprescritibilidade expressamente previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente: ―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‖. 

Como foi dito, para que ocorra esse reconhecimento é necessário ajuizar 

ação de investigação de paternidade/maternidade, cabendo aos interessados a 

legitimidade passiva, desde que se observem os pressupostos legais de 

admissibilidade de ação, considerados como presunções de fato. Pode ser 

contestada por qualquer pessoa que tenha justo interesse econômico ou moral, ou 

seja, qualquer pessoa que possa ser afetada pela sentença de reconhecimento (CC, 

art. 1.615).  
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CAPÍTULO III – DESBIOLOGIZAÇÃO DA PATERNIDADE 

 

3.1 – ORIGEM DO TERMO DESBIOLOGIZAÇÃO 

 

A alusão ao termo desbiologização tem sido cada vez maior no Direito de 

Família. O real significado traz estranhamento aos que não têm contato com o 

assunto. A inusitada palavra, para muitos juristas e outros operadores do Direito, 

tem significado jurídico óbvio, embora a sonoridade do fonema traga dúvida. Citado 

de forma crescente nos estudos do Direito de Família, o termo tornou-se conhecido 

do público voltado para o meio jurídico por seu sentido inovador, espelhando 

realidade paterno-filial histórica, mas sempre atual, justificando o fato de o seu 

estudo ser reconhecido, hoje, como uma necessidade cogente. 

Mesmo sendo tema das mais atuais discussões, o referido assunto já foi título 

de uma obra nos idos de 1979, quando foi inserida no meio jurídico pelo autor João 

Baptista Villela, em abordagem específica a respeito da paternidade oriunda da 

afetividade e não do critério da procriação. De acordo com Sérgio Luiz Paulillo:  

 

―O termo em questão nasceu no esteio de um caudal de teses multifocadas 
na paternidade real não natural e nas diversas micro-áreas espraiadas do 
Direito Familiarista, incluindo campos diversos, mas complementares‖.  

   

     A interdisciplinaridade está alocada em diferentes tendências científicas e 

um bom exemplo disso é a inserção da desbiologização. É o uso de um termo 

comum de um determinado ramo da ciência inserido em outro totalmente diferente. 

Inicialmente o termo pode trazer confusão no que concerne ao seu real significado, 

todavia, com a velocidade atual da informação, a introdução no meio social 

paulatinamente vai dando ensejo de conhecimento aos interessados. 
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Intensificando o estudo sobre o ambivalente termo, nota-se a existência de 

duas áreas distintas de estudo: uma ligada diretamente ao Direito, levando-se em 

consideração a situação do menor sob convivência socioafetiva com pais que não 

sejam os pais naturais; e outra área própria da Biologia, onde o estudo se dá através 

da analise da concepção obtida pelas técnicas de reprodução assistida. A junção da 

especificidade dos objetivos do verbete em relação àquilo que está ligado à 

paternidade, alude a questões como a introdução do conhecimento da relação 

paternal a partir do exame de DNA, bancos de espermas, bancos de embriões, 

mães de aluguel, mãe hospedeira ou de substituição, clonagem humana, adoção 

etc.  

Mas, enfim, nas palavras de Paulillo, a definição de desbiologização:  

 

(...) é a inexistência ou a ruptura do convívio duradouro entre pais e filhos 
biológicos, ou seja, fato cultural versus fato natural. Dessa forma podemos 
dizer que os institutos da adoção, tutela e curatela são seus exemplos 
legais primeiros. Essa ruptura definitiva na relação paterno/materno-filial 
com o abandono do menor por parte de seus pais biológicos , seja pela 
separação e até mesmo sob a necessidade de deixá-lo sob a guarda de 
parentes ou não parentes, impõe ruptura socioafetiva: a desbiologização. O 
termo pai-função passa a ter importância preponderante à do pai-biológico. 
Nessa hipótese, a desbiologização pode ser pura ou impura, ou seja, se for 
não-parental é pura e se for parental é impura. 

 

Pelo fenômeno da desbiologização, reconhece-se que, hoje, a paternidade e 

a maternidade podem ocorrer por outros caminhos, v.g., saindo do campo da 

consanguinidade para o campo da afetividade. Tanto é verdade que a ação 

investigatória não tem mais como finalidade a de atribuir a paternidade ou a 

maternidade ao genitor ou à genitora biológica. O vínculo biológico continua a ser 

importante, contudo, ele é apenas um elemento a ser levado em consideração, 

posto que deixou de ser determinante. Agora, o que se investiga, realmente, é o 

estado de filiação, o qual pode ou não resultar de origem genética. Quer dizer, se 

Maria é filha de Pedro, tal filiação, por exemplo, pode ter resultado: de procriação 

biológica, obtida pelo método clássico advindo de relação sexual ou de fertilização 

medicamente assistida do tipo homóloga (utilizando-se o material genético de ambos 

os pais) ou heteróloga (utilizando-se material genético de um dos pais e material 
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genético fornecido por doador de sêmen ou por doadora de óvulo); de adoção ou da 

posse do estado de filho. 

A desbiologização do parentesco está prevista no art. 1.593, in fine, do 

Código Civil, quando a norma se refere ―a outra origem‖. De fato, esse artigo 

introduziu uma nova fase no ordenamento jurídico de família ao reconhecer, pela 

primeira vez, a affectio como ratio suficientemente idônea, para criar e manter as 

relações paterno-materno-filiais, e capaz, para produzir efeitos jurídicos na ordem 

familiar. Até porque, como lembra Paulo Luiz Netto Lôbo, o princípio da afetividade é 

um princípio constitucional, não mera petição de princípio nem fato exclusivamente 

sociológico ou psicológico.  

A flagrante evolução social da família, notadamente nas últimas décadas do 

século XX, trouxe para a Constituição Federal quatro fundamentos essenciais do 

princípio da afetividade: 

a) todos os filhos são iguais, formal e substancialmente, perante a lei, 

independentemente de sua origem matrimonial ou extramatrimonial (art. 227, § 7º); 

b) a adoção, uma das melhores demonstrações de escolha afetiva, instalou-

se integral e totalmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); 

c) a comunidade constituída por qualquer dos pais e seus descendentes (sem 

discriminação de o vínculo formado ter origem biológica ou afetiva), isto é, a 

chamada entidade monoparental, desfruta da mesma dignidade de família 

constitucionalmente destinatária da proteção do Estado, porque a organização ou 

reorganização desse grupo social não autoriza a quem quer que seja conferir-lhe 

outro status que não o de família (226, § 4º); 

d) a origem genética não constitui prioridade absoluta da criança e do 

adolescente, mas, sim, o direito à convivência familiar, direito fundamental do menor 

(art. 227, caput) muito bem disposto no art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente:  
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Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

Assim, como assinala Paulo Luiz Netto Lôbo:  

 

A igualdade entre filhos biológicos e adotivos implodiu o fundamento da 
filiação na origem genética. A concepção de família, a partir de um único 
pai ou mãe e seus filhos, eleva-os à mesma dignidade matrimonializada. O 
que há de comum nessa concepção plural de família e filiação é a relação 
entre eles fundada no afeto. 

 

3.2 – PERFIL DA FAMÍLIA AFETIVA    

 

 Para configurar o bem-estar do ser humano é necessário que ele conviva com 

pessoas com quem tenha afinidade, que haja uma reciprocidade de afeto para que 

uma convivência harmoniosa seja real no quotidiano da família. É justamente em 

decorrência disso que se determina a relevância da afetividade para a construção da 

formação pessoal de cada indivíduo, principalmente em nossa época que demonstra 

uma necessidade demasiada de laços afetivos no interior da família para a criação 

do caráter dos filhos. 

 Num mundo em que a tecnologia, o desenvolvimento, a corrida desenfreada 

pelo lucro e a conseqüente necessidade de sempre estar se atualizando e 

aprimorando suas capacidades profissionais, tudo isso concorre para o afastando 

entre os membros da família. Isso faz com que Muitas vezes a afetividade sequer é 

cultivada no seio familiar, o que prejudica de forma irreparável a formação pessoal 

de cada membro. O ser humano é um ser destinado a viver em união, sendo assim, 

cada pessoa precisa de carinho, atenção, valorização e companhia. 

 Em qualquer momento da existência humana, seja na infância, na 

adolescência, na maioridade, enfim, a qualquer tempo todos precisam receber afeto 

e consideração, a fim de que a vida possa transcorrer e desenvolver-se de modo 
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harmônico e saudável, colhendo-se maiores dividendos na adaptação social eficaz. 

Todos os indivíduos carecem de diálogo, compreensão e respeito, caracteres estes 

decorrentes da afetividade e essenciais ao exercício e preservação da dignidade 

humana. 

 Nas palavras de João Baptista Villela, citado por Rodrigo Collares Duarte: ―O 

amor está para o Direito de Família assim como a vontade está para o Direito das 

Obrigações‖. 

 Diante disso, pode-se afirmar que a afetividade está no âmago da família, é 

este sentimento uma forma de valorizar os demais membros da sociedade familiar 

com base no carinho e no afeto que se transmite mutuamente sem que haja a 

necessidade de interesses secundários. 

Segundo Maria Helena Diniz (2007, p. 11), cinco critérios são importantes 

para a consideração da família. Quais sejam: 

 

a) O critério sucessório: onde a família abrange os indivíduos chamados 
por lei a herdar uns dos outros, compreendendo todos os parentes em linha 
reta, os denominados ascendentes e descendentes, os cônjuges, os 
companheiros e colaterais até o quarto grau; 

b) O critério alimentar: entende-se por família, os ascendentes, 
descendentes e os irmãos; 

c) O critério da autoridade: restringe a família aos seus pais e filhos, uma 
vez que são as autoridades paternas e maternas que se manifestam na 
criação e educação dos filhos; 

d) O critério fiscal: em relação ao imposto de renda, a família consiste no 
marido, na mulher, nos filhos menores e maiores inválidos, ou que 
freqüentam a universidade até a idade de vinte e quatro anos, nas filhas 
enquanto solteiras e ao ascendente inválido, que vivam sob a dependência 
econômica do contribuinte, além dos filhos que morem fora do ambiente 
doméstico e que recebam pensão alimentícia por condenação judicial; 

e) O critério previdenciário: sendo a família abrangida pelo casal, filhos e 
filhas solteiras em qualquer condição até dezoito anos de idade ou 
inválidos, incluindo a companheira do trabalhador. 
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Impende salientar que todos estes critérios devem ser analisados em conjunto 

e nunca isoladamente. Ainda com referência ao pensamento da referida autora: 

―entende-se como família o grupo fechado de pessoas, composto de pais e filhos, e, 

para efeitos limitados, de outros parentes, unidos pela convivência e afeto, numa 

mesma economia e sobre a mesma direção‖. 

Já no que tange a caracteres, enumeram-se seis, também segundo Maria 

Helena Diniz (2007, p. 12 a 14), são: 

 

―a) Caráter biológico: onde o ser humano nasce, cresce e desenvolve-se 
numa família até constituir a sua própria, sujeitando-se a várias relações, 
como o poder familiar, prestação alimentar, entre outros. 

b) O caráter econômico: onde o homem, com o auxílio mútuo e o conforto 
afetivo, se mune de elementos imprescindíveis para a sua realização 
profissional, material, intelectual e espiritual. 

c) O caráter psicológico: onde se volta ao amor familiar, sentimento, que 
como o afeto, une os componentes do grupo, em busca do bem-estar 
comum. 

d) Caráter religioso: onde a família, como ser eminentemente ético e moral, 
influenciada pelo Direito Canônico e pelo Cristianismo, que mesmo com a 
laicização não perdeu tal característica. 

e) Caráter jurídico: onde a família possui sua estrutura orgânica regulada 
por normas jurídicas. 

f) Caráter político: onde por ser a família a célula da sociedade, dela nasce 
o Estado‖. 

 

A partir da análise feita por Maria Helena Diniz, pode-se perceber que a 

autora enfatiza tanto o caráter biológico, dando a determinada importância que tal 

característica apresenta, como o caráter psicológico em que a autora explicita a 

relevância do fator afetivo para o bem-estar dos membros da sociedade familiar.  

A moderna concepção de família derivou de um aspecto desigual, patrimonial 

e formal partindo para o aspecto social e igualitário. Devido a esta evolução, a 

importância dos direitos individuais de cada membro passou a ser mais 
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evidenciadas e protegidas. De acordo com o pensamento de Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama (2001, p. 23). 

 

As famílias devem espelhar a própria formação democrática do convívio em 
sociedade; sob prisma político-ideológico, fundando-se em valores 
existenciais e psíquicos, próprios do ser humano, como os sentimentos de 
solidariedade, afeto, respeito, compreensão, carinho e aceitação, que 
afastam os valores autoritários, materialistas, patrimonialistas e 
individualistas que nortearam a família patrimonial. Qualquer abordagem 
contemporânea em matéria de família jurídica deve levar conta tal mudança 
de eixo. Assim, as transformações jurídicas exigem a funcionalização de 
qualquer aspecto patrimonial nas relações familiares ao atendimento das 
necessidades existenciais dos integrantes da família, voltadas aos valores e 
princípios encampados pelo documento constitucional de 1988 que, nessa 
matéria, merece acentuado destaque. 

 

As alterações ocorridas na sociedade brasileira e codificadas na Constituição 

Federal de 1988 consolidam os novos contornos jurídicos da família hodierna e os 

anseios de seus membros em satisfazer seus interesses de realização afetiva e 

crescimento pessoal. Sendo assim considerada, a família é uma comunidade onde 

prevalece o afeto e a necessidade de compartilhamento de bens, carinho, respeito e 

auxílio mútuo. 

Para o Direito de Família, a necessidade de adequação é enorme, tendo em 

vista que o fator preponderante a ser considerado pende cada vez mais para a 

afetividade e o amor que se funda nas relações familiares. Tais modificações de 

conceitos e princípios incidem em conseqüentes mudanças nas legislações 

existentes no ordenamento pátrio. 

A família se transformou, alterando o Direito de Família, deixando este de 

considerar o direito civilista positivado, e passou-se a tratar da família como 

resultado do próprio progresso da sociedade e da necessidade de novos valores 

acolhidos pela civilização contemporânea. 

Para Fachin, a família configura-se numa aliança composta para representar 

harmonia e paradoxos, um elo entre o Direito e a sociedade, prossegue (FACHIN: 
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Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões/Edições/6 - Out/Nov 2008, p. 

3):  

  

Sustenta-se uma concepção plural e aberta da família que, de algum modo, 
conforte, agasalhe e dê abrigo durante o trânsito da jornada de cada um e 
de todos coletivamente. Nela se ambiciona todo o desfrute possível sem 
perder a percepção poética da própria existência. Anda-se, pois, no 
equilíbrio da corda bamba do impossível. [...] Uma das propostas é edificar 
a família da amizade como vínculo. Propomos a família cidadã pela ternura 
e pelo afeto. Abrir espaço para o reconhecimento da inclusão na cidadania 
da amizade, que é, quem sabe, o que mais nos resta no tempo da 
intolerância. 

 

As peculiares características familiares modificaram-se profundamente, 

exauriu-se o caráter patrimonialista, religioso e patriarcal da família, encontradiço 

nas sociedades mais antigas, para hoje se tornar possível uma ótica mais humana 

deste instituto fundamental. Não se vislumbra mais o Direito longe de outras ciências 

como a Sociologia, Antropologia, Filosofia, Economia e a Psicologia. 
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3.3 ESPÉCÍES DE FILIAÇÃO DESBIOLOGIZADA  

 
 

A doutrina classifica a filiação como legal, biológica e afetiva (Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama, 2008, p. 346). Analisadas de per si, pode-se dizer que: 

a) a filiação considerada legal (ou jurídica) é a que resulta do casamento, 

posto que o art. 1.597 do Código Civil contempla a presunção relativa de que os 

filhos havidos na constância do casamento são do marido e da mulher que os gerou; 

b) a filiação biológica representa o vínculo consangüíneo existente entre pai e 

filho, filho esse que ainda não teve a paternidade declarada no seu registro de 

nascimento; 

c) a filiação afetiva, a qual durante muito tempo só foi juridicamente percebida 

no âmbito da adoção e em raros casos de posse do estado de filho, hoje é 

reconhecida e prestigiada como vínculo que decorre da relação socioafetiva 

constatada entre filho e pais ou entre pai ou mãe e filho, tendo por fundamento 

exclusivamente o afeto.  

Assim, didática ou ilustrativamente, pode-se considerar a filiação do seguinte 

modo: 
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A partir deste resumo esquemático, percebe-se que a filiação não biológica ou 

desbiologizada é, portanto, filiação socioafetiva. 

 

Filiação 

 

 

 

 

 

 

Natural – a concepção resulta de relação sexual 
mantida pelos genitores. 

Por reprodução humana assistida homóloga – o 
material genético é dos contratantes (cônjuges ou 
conviventes) e eles podem declarar, de modo 
expresso, a vontade de que os gametas e embriões 
excedentários crioconservados não sejam usados no 
futuro sem sua autorização. 

Filiação 
Biológica 

(o filho porta a 
herança 

genética dos 
pais) 

Filiação não 
biológica 

(o filho não porta 
herança genética 
de ambos os pais 
ou de um deles) 

Filiação por substituição – ocorre quando o filho 
provém de reprodução humana assistida heteróloga, 
ou seja, em que apenas os gametas de um dos pais 
participam da concepção (há participação biológica de 
terceira pessoa no fornecimento de gametas, daí ser 
chamada de filiação por substituição). Trata-se de 
filiação biológica/jurídica para um dos pais (o que 
forneceu os gametas) e apenas jurídica para o outro 
que não forneceu gametas (houve a substituição por 
gametas de terceira pessoa). 

Filiação socioafetiva – a filiação provém da relação 
de afeto paternal ou maternal nascida na convivência 
duradoura de um adulto e uma criança que não têm 
vínculos biológicos entre si. Tal vínculo advém 
somente do amor que se desenvolveu entre pai ou 
mãe afetivo e filho afetivo. Ex.: se um homem (ou uma 
mulher), mesmo sabendo não ser o genitor do menor, 
trata-o como se fosse seu filho, torna-se seu pai 
afetivo. É a posse do estado de filho e a posse do 
estado de pai. 

 Filiação adotiva – a filiação origina-se da adoção 
advinda de processo judicial, fundando-se, sobretudo, 
no afeto.  
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3.3.1 – FILIAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO  

 

Ao reconhecer novos tipos de entidades familiares baseadas no afeto e não 

mais exclusivamente no casamento e no aspecto biológico, a Constituição Federal 

de 1988 inovou mais ainda ao prever a liberdade pessoal quanto ao planejamento 

familiar (arts. 226, §§ 3º, 4º e 7º; 227, § 6º). 

O Código Civil de 2002, art. 1.597, prevê as hipóteses de paternidade 

presumida, estabelecendo critérios para determinação da paternidade, dentre as 

quais, no inciso V, está inserida a inseminação artificial heteróloga.  

Em face da complexidade dos fatos sociais e da constante atualização na 

área tecnológica, surgem situações perplexas éticas e jurídicas, como, por exemplo, 

a utilização de um útero de substituição devido à impossibilidade de gerar de 

algumas mulheres, criando assim inovações no que concerne à relação 

parentalidade-filiação sem que exista ainda uma solução única para cada nova 

conduta. 

É inquestionável que tal tema possui extrema importância no mundo jurídico, 

uma vez que reflete uma problemática atual e interessante nos campos da bioética e 

do direito civil, visto o aumento de situações fáticas de reproduções heterólogas que 

estão acontecendo hodiernamente com a utilização do novo conceito de família 

vinculado à afetividade.  

O surgimento da engenharia genética ou técnica de reprodução humana 

medicamente assistida que consiste em métodos científicos empregados pelos 

médicos, utilizando gametas femininos e masculinos para constituição de uma nova 

vida humana em laboratório, tem o objetivo de possibilitar a filiação a casais que são 

impedidos, pela esterilidade ou infertilidade, de procriar naturalmente. 

A técnica da fertilização feita in vitro é definida por Alexandre Gonçalves 

Frazão como:  
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(...) técnica de fecundação extracorpórea na qual o óvulo e o 
espermatozóide são previamente retirados de seus doadores e são unidos 
em um meio de cultura artificial localizado em vidro especial. 

 

Cientificamente chamada de FIVET (Fecundação in vitro com Embrio-Transfer 

ou fecundação in vitro e transferência do embrião), pode dar-se de duas formas: por 

inseminação artificial homóloga e por inseminação artificial heteróloga. A primeira 

ocorre com a utilização dos gametas do casal interessado (espermatozóide do 

marido ou companheiro e óvulo da esposa ou companheira). A segunda, entretanto, 

utiliza material genético doado por terceiros anônimos devido à impossibilidade ou 

dificuldade de reprodução de uma ou de ambas as pessoas do casal. 

O Código Civil de 2002, engloba as possibilidades de FIVET tanto homóloga 

quanto heteróloga, no art. 1.597, incisos III a V, abaixo transcritos: 

 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 
filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivência conjugal;  

II - nascidos nos trezentos dias subseqüentes à dissolução da sociedade 
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;  

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 
marido;  

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões 
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;  

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido.  

 

A técnica de reprodução artificial heteróloga apresenta certa problemática, 

porque, em decorrência do processamento do método, discute-se se deve haver ou 

não o anonimato do doador.  

O célere progresso científico deflagra, de imediato, duas situações que 

reclamam harmonização entre si: enquanto a engenharia genética representa uma 
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solução para os casos de impossibilidade de procriação pelo método natural, 

evidencia inteiramente o eterno descompasso entre o andamento do fato social e as 

previsões do direito posto, restando a este, a priori, atravessar uma incômoda e 

demorada fase de desatualização frente aos desdobramentos e reflexos que a 

atuação da ciência pode produz, no caso, nas relações familiares e sociais.  

Não há, no Brasil, nos dias presentes, nenhuma lei vigente que regule o 

assunto. Há apenas a resolução de uma entidade de classe, que, evidentemente, lei 

não é e que regulamenta somente a prática médica na aplicação das técnicas de 

reprodução humana assistida. Trata-se da Resolução nº 1.358/1992, do Conselho 

Federal de Medicina, o que evidencia uma lacuna normativa não desejável e, por 

isso mesmo, a necessidade de legislação específica, uma vez que se multiplica o 

número de clínicas que atuam nesse segmento. 

Assim, como nada escapará à apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5°, 

XXXV), quanto à lesão e à ameaça a direito, e nenhum questionamento jurídico 

pode ficar sem tutela jurisdicional por falta de lei específica, o melhor recurso é o 

exame de cada caso concreto. A técnica da fecundação heteróloga in vitro, ora 

discutida, é a que traz os mais sérios problemas, como lembra Alberto Silva Franco: 

 

No que tange a figura do doador, as questões referentes às cautelas que 
devem cercar o ato de doação e, em particular, nessa área, a questão da 
necessidade de preservação ou não do anonimato. Ainda nesse contexto 
não se pode perder de vista a ocorrência da "dupla paternidade", ou seja, a 
existência de um pai genético e de um pai legal. Se não bastasse, há ainda 
a ser objeto de consideração a situação do filho gerado: a necessidade de 
explicitação das relações que devem existir entre o filho e o pai legal ou 
entre o filho e o pai genético; não se podendo excluir, de todo, o direito do 
próprio filho de conhecer sua identidade genética. 

 

Desse modo, a complexidade apresentada pela questão é visível, posto que a 

identidade genética do doador deva permanecer confidencial, conforme o principio 

do anonimato, assim como a identidade da criança e do casal deve permanecer em 

sigilo para o doador. Tal princípio confronta uma garantia constitucional prestada a 

qualquer pessoa, qual seja, o direito à identidade genética, que visa investigar quem 

são seus pais biológicos, tenha sido ela gerada pelo natural concurso sexual ou por 
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intervenção científica em clínica de reprodução humana, mediante utilização de 

material genético fornecido por doador anônimo. Cuida-se de um direito da 

personalidade, cujo objetivo é somente o de revelar a origem genética do 

interessado, não de se dar pai ou mãe a alguém, estabelecendo-se vínculos 

parentais. Portanto, à situação não se aplica o direito de família, posto não se tratar 

de investigação de paternidade, mas de investigação da origem genética tutelada 

pelo direito da personalidade. 

Impende salientar que tanto pode ocorrer a doação do gameta masculino, 

espermatozóide, quanto do gameta feminino, óvulo. Essa última é chamada de 

ovodoação, o que desmitifica o conceito de que a mãe é sempre certa. 

Hoje, a despeito de alguma controvérsia, o entendimento majoritário é o de 

que, havendo o conflito entre os dois citados princípios, o do anonimato do doador e 

o conhecimento da identidade genética por parte do fecundado por reprodução 

humana heteróloga, vence o segundo e o decreto judicial deve mandar que se 

revele a origem genética do investigante. 

Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 

Em princípio, obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos 

doadores de gametas, assim como dos receptores. Todavia, em situações especiais, 

as informações sobre doadores podem ser fornecidas, a mando da Justiça, como é 

o caso de sentença em ação de investigação de identidade genética.   

Para Alejandro Bugallo Alvarez: 

 

(...) o anonimato garante a autonomia do doador e dos pais que assumem 
a paternidade, mas certamente, nega a autonomia na relação da filiação, 
ao menos a partir do momento em que o filho adquire maioridade. Não 
procede, igualmente, a afirmativa de que a paternidade biológica esteja 
ultrapassada porquanto superada pela paternidade afetiva. Uma coisa é 
que se reconheça a relevância da paternidade afetiva porque o importante 
é criar condições para o desenvolvimento da personalidade da criança 
(lado psicológico e moral da paternidade) e outra é sacrificar, em função da 
ênfase na paternidade afetiva, o direito à identidade, mesmo que não tenha 
qualquer efeito patrimonial.(...) 
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Outro que concorda com a quebra de sigilo da pessoa do doador, Álvaro 

Villaça de Azevedo, defende que: ―o filho gerado através de uma das técnicas de 

reprodução assistida poderá, a qualquer tempo, investigar a sua paternidade, 

devendo os responsáveis pelos dados do doador, fornecê-los, em segredo de 

justiça‖. 

Do ponto de vista jurídico, o conhecimento da identidade genética em nada 

modifica as relações de parentesco já constituídas, sobretudo, quanto à 

socioafetividade, como já foi frisado, mas não custa repetir, posto que não se 

estabelecerá paternidade biológica. Como bem explana Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 

O estado de filiação deriva da comunhão afetiva que se constrói entre pais 
e filhos, independentemente de serem parentes consangüíneos. Portanto, 
não se deve confundir o direito da personalidade à origem genética com o 
direito à filiação, seja genética ou não. 

 

Especialmente na técnica de reprodução assistida heteróloga a paternidade é 

estabelecida pelos vínculos afetivos, não pelos sanguíneos, pois o ato de procriar 

não ocorreu de fecundação biológica, mas de manifestação espontânea nascida do 

amor exteriorizado pelo pai jurídico, quer dizer, aquele que concorda com a vinda de 

um filho sem a sua participação genética na concepção. O ato se assemelha ao de 

adoção de filho de outrem como seu.  

 

3.3.2 – POSSE DO ESTADO DE FILHO   

 

Após a implantação da Carta Magna de 1988, que alterou consideravelmente 

a concepção e legislação acerca da filiação, dando fim a todos os tipos de 

discriminação em relação aos filhos oriundos de relações extraconjugais existentes 

em nosso ordenamento, há uma necessidade de cada vez mais haver uma melhor 

adequação das normas condizentes com os costumes e valores contemporâneos 

para o reconhecimento da paternidade. 
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Na verdade, não houve, de modo expresso, no ordenamento jurídico 

brasileiro, disposição normativa que disciplina diretamente a posse do estado de 

filho. No entanto, a noção de parentalidade e de filiação socioafetiva, daí emanadas, 

fundamenta-se em princípios constitucionais, principalmente, no princípio da 

afetividade. Desse modo, implicitamente os arts. 1.593 e 1.606 do Código Civil 

reconhecem a posse do estado de filho. 

A posse do estado de filho adquire destaque principalmente no que concerne 

às relações de afeto, caracterizando-se pelos laços obtidos em decorrência do 

convívio entre aquele que exerce a posse do estado de filho com o que exerce a 

posse do estado de pai. 

Altera-se, portanto, o conceito de pai, que deixa de ser apenas aquele ligado 

por um laço biológico e consideram-se os laços de afeto. O cuidado, a proteção, a 

educação, a responsabilidade pela alimentação e o comprometimento pela formação 

moral do filho são os requisitos essenciais para esta nova determinação. 

A posse do estado de filho é uma das espécies de filiação socioafetiva, como 

já foi abordado. Na dicção de Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 

Costuma-se conceituar a posse do estado de filho como a paternidade 
encarada como relação psicoafetiva existente na convivência duradoura e 
presente no ambiente social, capaz de assegurar ao filho não só um nome 
de família, mas sobretudo afeto, dedicação, cuidado e abrigo assistencial.  

 

Destarte, ocorre um contrabalanço entre a verdade biológica e a verdade 

socioafetiva, surgindo o instituto da posse do estado de filho, onde neste há uma 

valorização maior do afeto, a chamada paternidade socioafetiva. De acordo com o 

pensamento de BOEIRA:  

 

É na posse do estado de filho que se encontra uma relação afetiva, íntima 
e duradoura, caracterizada pela reputação frente a terceiros como se filho 
fosse, e pelo tratamento existente na relação paterno-filial, em que há o 
chamamento de filho e a aceitação do chamamento de pai. 
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Maria Berenice Dias afirma que a noção de posse de estado de filho não se 

estabelece com o nascimento, mas num ato de vontade, que se sedimenta no 

terreno da afetividade, colocando em xeque tanto a verdade jurídica, quanto à 

certeza científica no estabelecimento da filiação. 

Torna-se bastante clara a importância de tal instituto nas lides que se referem 

à determinação da paternidade, especialmente da filiação oriunda de relacionamento 

fora do âmbito do casamento, em diversos casos em que as relações de afeto entre 

pai e filho não condizem com a paternidade jurídica, ou ainda quando comprovada a 

paternidade biológica, mas a existência de posse de estado de filho se dá com um 

terceiro, que não o pai genético. Em todos esses casos, assume importância 

primordial a posse de estado de filho, valorizando-se o afeto, a veracidade 

sociológica. 

Em consonância com as palavras de Luiz Edson Fachin (1992): ―É sabido que 

estes são os principais dados formadores daquele conceito: o nome, o trato e a 

fama, mas nem a doutrina nem o legislador se arriscam em dar um rol completo ou 

definição acabada dos fatos aptos a constituí-lo‖. 

Diversas realidades deverão ser devidamente analisadas pela doutrina, uma 

vez que externar a posse de estado de filho para um homem e uma mulher que são 

casados e que pelo fato de não poderem gerar um descendente é muito mais fácil 

do que no caso de uma filiação adulterina a matre por exemplo, não querendo dizer 

que o casal trate melhor o filho só pelo fato de constituírem matrimônio. 

Hodiernamente, a doutrina entende que o fato do filho não utilizar o nome do 

suposto pai, não faz com que seja desconsiderada a posse do estado de filho, 

sobrepujando o trato e a fama como condições mais preponderantes para esta 

condição de existência. 

O autor BOEIRA (1999, p.21) enfatiza que a duração também deve ser 

considerada em processo de tão difícil determinação: ‖Mais que todos os outros 

elementos, a duração é característica da posse de estado, ou seja, a condição de 

existência da posse de estado‖. 
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Analisando pormenorizadamente cada requisito expresso por FACHIN, com 

relação ao nome, caracteriza-se pelo uso, por parte do pretenso filho, do nome da 

família daquele que se afirma como pai. Tal fator não é tido pela doutrina como 

essencial para a determinação da posse de estado de filho. 

Corroborando com o mesmo posicionamento está também José Bernardo 

Ramos Boeira, ao afirmar que: 

 

[...] 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 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. 

 

No que concerne ao trato, que é o tratamento dispensado à pessoa, à 

criação, à educação e demais obrigações que o pretenso pai se comprometa a ter 

com o pretenso filho, é considerado este um elemento determinante, tendo em vista 

que o assistencialismo moral e material demonstrado é uma das maiores provas da 

existência do sentimento de afetividade num relacionamento paterno-filial. Nas 

palavras de FACHIN: ―(...) tal elemento não implica em querer avaliar as condições 

econômicas do indivíduo responsável pelo menor ou que se avalie como o pai 

expresse seus sentimentos para com aquele, mas sim o amor que se dispensa do 

pai para o filho‖. 

Já em relação à fama, afirma-se que esta é o elemento social da posse de 

estado de filho. Afirma FACHIN: ―Diante das atitudes do suposto pai em relação ao 

seu pretenso filho, as pessoas criaram a convicção de se trata mesmo de ser pai e 

filho‖. Estas tais pessoas são os vizinhos, amigos, empregados, parentes, 

interessados ou não etc. Torna-se, portanto, necessária a confirmação convicta de 

tais pessoas relacionadas para tal determinação. 

Assente-se com clareza, porém, que esses requisitos não são taxativos e 

devem ser analisados com temperança, sem excessiva rigidez, com a intenção de 
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tentar delinear sem formalismos o exercício fático da paternidade, que é o que 

importa ao melhor interesse da criança ou adolescente. 

Em novembro de 2004, civilistas brasileiros reuniram-se no auditório do 

Superior Tribunal de Justiça para discussão sobre o atual Código Civil e, ao final do 

encontro, elaboraram enunciados, dentre os quais um referente ao art. 1.593, da 

lavra do Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, nos seguintes termos: "A posse do estado de filho (parentalidade 

socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil."  

 

 

3.3.3 FILIAÇÃO ADOTIVA  

 

A ligação existente entre pais e filhos adotivos possui natureza civil, visto que 

o que os une é determinada e regulada pela lei. No ordenamento pátrio, a 

Constituição Federal de 1988, como já citado, trata da família em seus artigos 226 e 

seguintes. O artigo 227, § 5º, dispõe que ―a adoção será assistida pelo Poder 

Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por 

parte dos estrangeiros‖. 

Já o ECA, consubstanciado no princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente, considera seus destinatários como sujeitos de direito, em contradição 

ao Código de Menores que os considerava como objetos de direito. Assim, o referido 

estatuto dispõe que a criança ou o adolescente tem o direito fundamental de ser 

criado no seio de uma família, seja natural ou não. 

Dentre as formas de colocação em família substituta, encontramos a adoção, 

medida de caráter diferenciado e excepcional, mas irrevogável, que atribui a 

condição de filho ao adotado, impondo-lhe todos os direitos e deveres inerentes à 

filiação. Maria Berenice Dias traz um conceito contemporâneo, que se amolda 

perfeitamente ao conceito estatutário de família substituta: 
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A adoção constitui um parentesco eletivo, pois decorre exclusivamente de 
um ato de vontade. A verdadeira paternidade funda-se no desejo de amar e 
ser amado (...). 

A adoção consagra a paternidade socioafetiva, baseando-se não em fator 
biológico, mas em fator sociológico.  

 

 

A adoção só será possível quando reconhecidamente os pais biológicos ou o 

representante legal concordem com a medida, salvo se os pais tiverem sido 

destituídos do poder familiar, ou sejam ausentes ou falecidos. Além disso, ela só 

será deferida se constituir real vantagem para o adotando (ECA, art. 43). 

Recentemente, a Lei nº 12.010/2009, conhecida como a nova lei sobre 

adoção, modificou substancialmente o ECA nessa matéria, como também deu nova 

redação ao art. 1.618 do Código Civil e revogou os demais artigos sobre a adoção, 

contidos no citado código. Desse modo, a adoção, agora, passa a ser 

regulamentada quase que exclusivamente pelo ECA 

Em conformidade com a Carta Magna de 1988, o Código Civil possibilita que 

o casal formado por homem e mulher casados ou que vivam em união estável, 

possa adotar, desde que um os candidatos à adoção preencham os requisitos 

exigidos pela lei, inclusive, a estabilidade familiar. Se um dos parceiros for 

relativamente incapaz, mas o outro for maior de 18 anos (idade da maioridade civil, 

conforme art. 5º, caput, do Código Civil), a adoção poderá ser deferida, conquanto 

que a diferença de idade entre eles e o adotando não seja menor do que 16 anos 

(ECA, art. 42, § 3º). 

De acordo com a dicção do § 2º do art. 42, em princípio, entende-se que o 

ECA só permite a adoção por casados ou companheiros, no entanto, no § 1º do art. 

41 há referência à adoção por um dos concubinos do filho do outro.  Trata-se de 

adoção unilateral. Esta espécie, por evidente, também é permitida aos cônjuges ou 

companheiros, ou seja, um deles pode adotar o filho do outro. Nas hipóteses, não se 

altera o vínculo jurídico com o pai ou a mãe biológica que tem vida em comum com 
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o adotante (mantém-se o parentesco consangüíneo), como permite o art. 41, § 1º, 

do ECA.   

Rompe-se, ainda, o vínculo familiar com a família de origem, salvo quanto aos 

impedimentos matrimoniais. O adotado passa a ser filho, sem nenhuma 

discriminação, daí por que terá todos os direitos e deveres de que desfruta o filho 

consangüíneo que tem paternidade e maternidade reconhecidos. 

No seu sentido mais profundamente existencial, o filho adotivo surge como 

um agente de realização e de prazer, mesmo quando sua trajetória é tumultuada e 

difícil, porque, em regra, sua vinda é planejada, desejada, ele foi escolhido pelos 

pais, o que, infelizmente, nem sempre ocorre com a filiação biológica. Muitas vezes, 

o filho não é desejado, foi concebido por manifesta falta de planejamento do pais. Há 

até quem a ele se refira, de modo desrespeitoso e irresponsável, como ―um acidente 

de percurso‖.  

Embora a paternidade/maternidade por adoção carregue o peso da dúvida 

sobre o acerto da escolha, levando muitas pessoas a assumirem uma atitude 

preconceituosa e, portanto, inadequada, sobre o instituto, nada do que é passível de 

acontecer ao filho adotivo deixa de sê-lo, também, ao filho biológico. Afinal, tanto 

num caso como no outro, não se deve desconsiderar a influência genética, ainda 

que se dê uma educação esmerada.  

A adoção do filho se insere exatamente aí: na atitude e nos atos de criação no 

sentido físico e afetivo. O filho, que era sonho, e por ser sonho, tinha a condição 

fundamental de ser realidade, afirma-se como filho, não pelo processo biológico e 

fisiológico do nascimento, mas pela adoção afetiva dos pais que, incondicionalmente 

o amam. O acompanhamento, a forma de exposição do afeto ao filho, dentre outros, 

são importantíssimos para se verificar as características existentes e doadas pelos 

pais adotivos.  

 

―(...) a verdade socioafetiva nem sempre se apresenta desde o nascimento. 
Revela ao 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 ao foro íntimo da paternidade, 
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proclamada visceralmente em todos os momentos, inclusive naqueles em 
que toma conta do boletim e da lição de casa. É o pai de emoções e 
sentimentos, e é o filho de olhar embevecido que reflete tais sentimentos‖.  

 

Em muitos casos, o filho adotivo tem dificuldades de aceitar sua condição, 
quando toma conhecimento da verdade sobre sua filiação. Não é fácil para ele 
receber a nova concepção que, de certa forma, lhe está sendo imposta, mas é só 
um processo de adaptação. Nada que o afeto sincero não possa contornar, como 
demonstram os casos concretos. Não fosse assim, ninguém adotaria e esta 
importante modalidade desbiologização da paternidade restaria fadada ao 
insucesso, o que é perfeitamente desmentido pelas filas de espera de candidatos ao 
posto de pais socioafetivos (adotantes). 

 

3.4 – PATERNIDADE BIOLÓGICA E PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 

 

É inquestionável a importância que tem a paternidade ou a maternidade para 

o crescimento, a educação, o desenvolvimento e principalmente para a formação do 

caráter e da personalidade do indivíduo. A criança, principalmente, precisa de 

alguém como um modelo, uma figura que se identifique como sua protetora, sua 

auxiliadora, que está pronta para responder a suas indagações. 

Torna-se importantíssimo a justa aplicação e interpretação das normas que 

disciplinam como deve ser determinada a paternidade. Para melhor entendimento 

das diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais que tratam do assunto é 

relevante a distinção entre a paternidade/maternidade biológica. 

A definição de paternidade correlacionada à biologia é aquela que se refere 

ao laço genético que liga os filhos aos seus respectivos genitores. Este tipo de 

paternidade pode ser esclarecido através do exame de DNA. Já a paternidade 

jurídica é aquela que se consolida a partir da existência de um registro civil.  

Por último, a paternidade socioafetiva (desbiologizada) é a que provém de 

vínculos de afetividade entre as figuras paterna/materna e o filho. 

Concernente ao que determinam estudos biológicos, a coabitação sexual 

entre o homem e a mulher, sob certas circunstâncias, pode dar origem a um novo 
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ser humano, matéria que é de muita importância. Como a gravidez é um fenômeno 

feminino, a responsabilidade da mulher pela procriação sempre esteve 

razoavelmente acautelada. Em tempos idos, como já se abordou antes, devido aos 

fatores da época, a responsabilidade do homem, cuja participação não deixava 

vestígios seguros, apenas restaria reconhecida dentro do casamento. 

Se por acaso não houvesse tal liame, tudo ficava na dependência de um 

complicado sistema de provas e exceções, que conceitos morais e religiosos faziam 

ainda mais idôneo à proteção da impunidade masculina. O mais discrepante 

ingrediente desse campo de provas era a exclusão da responsabilidade ao 

fundamento de ter a mãe coabitado com outros homens no tempo presumível da 

concepção.  

A evolução dos tempos, da ciência, da tecnologia, das sociedades e também 

das legislações que se adaptam continuamente a transformações sociais, contribuiu 

para que determinadas situações, que só traziam prejuízo para as mulheres, 

viessem a ser solucionadas. Os homens não têm mais o direito de se eximirem de 

suas responsabilidades pelo simples fato de não terem certeza se a mulher coabitou 

apenas com ele no período presumível da concepção, porque agora há diferentes e 

inúmeras formas de atribuir com certeza a paternidade biológica a alguém. 

O ideal é a coincidência dessa três vertentes conceituadas como formas de 

paternidade em uma dada situação fática em que os fornecedores do material 

genético exerçam a parentalidade de forma consciente, afetivamente envolvidos no 

seu mister, cientes de seus deveres de sustento, educação, guarda e apoio à prole 

(seres humanos em formação física, psicológica, mental e espiritual), constando no 

respectivo registro civil como pai e mãe, respectivamente. 

Mediante essa linha de raciocínio, verifica-se que o modelo puramente 

genético para identificação da paternidade é insuficiente, tendo em vista que há 

outros componentes identificadores da paternidade/maternidade não revelados por 

meros exames laboratoriais, ainda que se recorra ao exame em DNA. 

O autor Rolf Madaleno, em artigo publicado na Revista dos Tribunais (vol. 766 

- ag. 1999 - pág. 69/87), chamou a atenção para o fenômeno da sacralização ou 
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divinização da perícia médica. Trata-se da chamada "sedução biologista", em que se 

defende a desconstituição da paternidade, a qualquer tempo, por qualquer 

interessado, sob o simples fundamento de não haver coincidência entre a verdade 

jurídica e a verdade biológica. Assim, como a dita sacralização valoriza, 

sobremaneira, o exame em DNA, pode chegar a desconstituir situações fáticas 

consolidadas pelo afeto exercido ao longo do tempo, como tem ocorrido muitas 

vezes. 

Oportuno mencionar o posicionamento de FACHIN segundo o qual: 

 

As decisões calcadas no critério biologista da paternidade merecem 
questionamento. De verdade proibida, a 'voz de sangue' resta reputada o 
elemento definidor da relação paterno-filial; paradoxalmente, resultados 
injustos, similares àqueles derivados do sistema clássico, serão obtidos, eis 
que a questão central está no equilíbrio dos critérios de estabelecimento da 
filiação e não na incontrolada supremacia de um sobre o outro in "Da 
Paternidade - Relação Biológica e Afetiva", p. 186. 

 

A paternidade envolve a construção de um amor filial, a criação de ambiente 

propício para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, cultural e social da 

pessoa em formação, a educação da prole de forma sadia e em condições de 

liberdade e dignidade. Onde se respeite o espaço que cada indivíduo tem e a função 

que a este é estabelecida. 
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3.5 – PATERNIDADE VERDADEIRA 

 

De acordo com João Baptista Villela, a partir da Constituição brasileira de 

1988 iniciou-se um grande processo de reforma no Direito de Família pátrio a partir 

da mudança de três eixos básicos:  

  

(...) a igualdade entre homens e mulheres perante a lei; o Estado passou a 
reconhecer outras formas de família além daquela constituída pelo 
casamento; e alterou o sistema da filiação, igualando os filhos havidos no 
casamento e fora dele, inclusive proibindo quaisquer designações 
discriminatórias‖ in ―Desbiologização da Paternidade. 

 

Em relação à filiação, a CF veio corrigir injustiças que os filhos fora do 

casamento sofriam, já que os nascidos de uma relação extraconjugal do pai não 

podiam ser por ele reconhecidos, mesmo que este quisesse. Tal fato era justificado 

pela preservação da ―moral e dos bons costumes‖, uma vez que estes registros 

eram considerados uma afronta à família advinda do casamento em virtude da 

demasiada importância dada a esta instituição. Aliás, repita-se, à época a única 

família reconhecida pelo direito era a formada pelo casamento. Havia, como visto, o 

monopólio do casamento. 

Os filhos extramatrimoniais existiam no mundo real, mas eram ignorados no 

mundo jurídico porque a sociedade os abominava. Eram indevidamente 

discriminados, tendo em vista que não podiam receber o nome do pai em cartório. 

Até mesmo as ações de investigação de paternidade eram proibidas, exceto aquelas 

que fossem para fins exclusivamente de alimentos. 

Em razão disso tudo, a modificação constitucional proibiu a prática das 

desigualdades discriminatórias, estabelecendo a isonomia filial (CF, art. 227, § 6º).  

Assim, a partir de 1988, restou constitucionalmente vetada qualquer discriminação 

por conta da origem da filiação.  Não se nomear ou tratar os filhos como legítimos ou 
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ilegítimos, naturais, espúrios ou adotivos. Filho é filho e não comporta mais 

diferenciações. 

Outro dispositivo legal que veio para consolidar tal entendimento foi a Lei nº 

8.560/92, que faz intervenção no campo da filiação e da paternidade. A citada norma 

estabelece que o Estado deve promover a ação investigatória nos casos em que os 

filhos não tiveram em seu registro de nascimento a paternidade declarada, ou seja, o 

nome do pai.   

Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico e o avanço de técnicas 

científicas, pode-se afirmar que atualmente se entende que a participação masculina 

pode se restringir apenas ao fornecimento do espermatozóide, pois a partir da 

possibilidade das inseminações artificiais, não mais se faz necessária a efetivação 

da relação sexual. 

A filiação socioafetiva que deve ser avaliada, baseia-se na idéia de qualidade 

de filho, dando a devida relevância aos fatores e elementos formadores da relação 

paterno/filial, que são construídos pelos laços de amor visando a felicidade dentro da 

família. A respeito, diz a doutrina: 

 

A filiação socioafetiva encontra sólido apoio nas normas constitucionais 
sobre direito de família, passa a ter a assento infraconstitucional no art. 
1.593 do Código Civil, que menciona a possibilidade de embasar-se o 
parentesco na consangüinidade ou em "outra origem", locução que engloba 
a origem afetiva (FACHIN, 2003, p. 17). 

 

Afirma-se ainda que o elemento socioafetivo está tutelado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seus arts. 28 a 52-D, ao tratar das 

famílias substitutas. O juiz, nas decisões sobre criança e adolescente, deve 

fundamentá-las no artigo-eixo do ECA, qual seja, o 6°, invocando, também, o art. 

131 do CPC, as diretrizes dos arts. 4o. e 5o. da Lei de Introdução ao Código Civil, a 

analogia e os princípios gerais de direito, principalmente, os dos fins sociais da lei e 

exigências do bem comum, assim como o princípio do superior interesse do menor.  
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Com o implemento de novas concepções, não configura exagero algum se 

dizer que, no direito civil brasileiro contemporâneo, vige mesmo a prevalência da 

socioafetividade, como regra preponderante do sistema.  

Por esse motivo, esclarece com muita propriedade Jédison Daltrozo Maidana:  

 

(...) pai, ou mãe, na complexidade que esses termos comportam, será 
sempre aquele ou aquela que, desejando ter um filho, acolhem em seu seio 
o novo ser, providenciando-lhe a criação, o bem estar e os cuidados que o 
ser humano requer para o seu desenvolvimento e para a construção de sua 
individualidade e de seu caráter.Aquele que se dispõe a assumir 
espontaneamente a paternidade de uma criança, levando ela ou não a sua 
carga genética, demonstra, por si só, consideração e preocupação com o 
seu desenvolvimento" in ―O fenômeno da paternidade socioafetiva: a filiação 
e a revolução da genética. 

 

Portanto, a paternidade socioafetiva se define a partir da distinção que se 

estabelece entre pai e genitor e no direito ao reconhecimento da filiação, já que 

considera pai aquele que desempenha o papel de proteção, educador e responsável 

pelo desenvolvimento emocional do filho. 

Encontram-se na Constituição brasileira, vários fundamentos do estado de 

filiação geral, que não se resume à filiação biológica: 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); não é relevante a origem ou existência de outro pai (genitor); d) o 

direito à convivência familiar, e não a origem genética, constitui prioridade absoluta 

da criança e o do adolescente (art. 227, caput). 

É fundamental o reconhecimento, pois, de que o parentesco psicológico 

"prevalece sobre a verdade biológica e a realidade legal" (DIAS, 2006, p. 66). 

Posta a noção de que não se confundem pai e genitor, e de que prevalece o 

vínculo de filiação construído pela convivência e o afeto sobre aquele meramente 
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biológico, é fundamental diferenciar o direito ao pai e o direito de personalidade ao 

conhecimento da origem genética, com ele inconfundível. 

É inegável o direito que toda pessoa humana tem ao estado de filiação, como 

característica contida no contexto da disciplina jurídica das relações familiares, e 

essa constituição do estado de filiação pode se dá inclusive pelo conhecimento da 

origem genética, se dos laços de paternidade não se formaram por via da 

afetividade. 

Diferentemente ocorre, quando há uma relação de paternidade socioafetiva 

pré-constituída. Nestes casos, obviamente, há o direito à investigação da origem 

genética, desde que haja a consciência de que o que se procura é a origem da 

ancestralidade, posto que não se pode dar pai a quem já o tem. Desta forma não 

cabe mais ao Direito de Família tal investigação e sim ao Direito de Personalidade, 

visto que o que se busca não é conhecer a paternidade, que já está definida. 

O Código Civil consagrou as linhas fundamentais da Constituição em prol da 

paternidade de qualquer origem e não apenas da biológica. Encerrou-se 

definitivamente o paradigma do Código Civil anterior (1916), que estabelecia a 

relação entre filiação legítima e filiação biológica; todos os filhos legítimos eram 

biológicos, ainda que nem todos os filhos biológicos fossem legítimos. Com o 

desaparecimento da legitimidade e a expansão do conceito de estado de filiação 

para abrigar os filhos de qualquer origem, em igualdade de direitos (adoção, 

inseminação artificial heteróloga, posse de estado de filiação), o novo paradigma é 

incompatível com o predomínio da realidade biológica. Insista-se, o paradigma atual 

distingue paternidade e genética. 

Destacam-se, no Código Civil de 2002, as seguintes referências da clara 

opção pelo paradigma da paternidade desbiologizada:  

a) art. 1.593, para o qual o parentesco é natural ou civil, ―(...) conforme resulte 

de consangüinidade ou outra origem‖. A principal relação de parentesco é a que se 

apresenta na paternidade (ou maternidade) e na filiação. A norma, ao contrário do 

persistente equívoco da jurisprudência, inclusive do STJ, é inclusiva, pois não atribui 
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a primazia à origem biológica; a paternidade de qualquer origem é dotada de igual 

dignidade; 

b) art. 1.596, que reproduz a regra constitucional de igualdade dos filhos, 

havidos ou não da relação de casamento (estes, os antigos legítimos), ou por 

adoção, com os mesmos direitos e qualificações. O § 6º do art. 227 da Constituição 

alterou o conceito de filiação e tornou explícito o paradigma aberto e inclusivo; 

c) art. 1597, V, que admite a filiação mediante inseminação artificial 

heteróloga, ou seja, com o aproveitamento de sêmen de outro homem, desde que 

tenha havido prévia autorização do marido da mãe. A origem do filho, em relação 

aos pais, é parcialmente biológica, pois o pai é exclusivamente socioafetivo, jamais 

podendo ser contraditada por investigação de paternidade ulterior; 

d) art. 1.605, II, consagrador da posse do estado de filiação, quando houver 

começo de prova proveniente dos pais, ou, ―(...) quando existirem veementes 

presunções resultantes de fatos já certos‖.  

Várias são as hipóteses desencadeadas com estas normas. No que concerne 

às presunções ―veementes‖, são verificadas em cada caso, dispensando-se outras 

provas da situação de fato. O Código brasileiro não indica, sequer 

exemplificativamente, as espécies de presunção, ou a duração, o que parece ser a 

orientação melhor.  

Em relação ao assunto, o Código Civil francês, art. 311-2, na atual redação, 

refere-se não taxativamente à presunção de estado de filiação, não sendo 

necessária à reunião de hipóteses: a) quando o indivíduo porta o nome de seus pais; 

b) quando os pais o tratam como seu filho, e este àqueles como seus pais; c) 

quando os pais provêem sua educação e seu sustento; d) quando ele é assim 

reconhecido pela sociedade e pela família; e) quando a autoridade pública o 

considere como tal; f) art. 1.614, contendo duas normas, ambas demonstrando que 

o reconhecimento do estado de filiação não é imposição da natureza ou de exame 

de laboratório, pois admitem a liberdade de rejeitá-lo. Na experiência brasileira, 

incluem-se entre a posse de estado de filiação o filho de criação e a adoção de fato, 
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também chamada ―adoção à brasileira‖, que é feita sem observância do processo 

judicial, mediante declaração falsa ao registro público;  

A primeira imposição faz depender a eficácia do reconhecimento ao 

consentimento do filho maior; se não consentir, a paternidade, ainda que biológica, 

não será admitida; a segunda norma faculta ao filho menor impugnar o 

reconhecimento da paternidade até quatro anos após adquirir a maioridade. Se o 

filho não quer o pai biológico, que não promoveu o registro após seu nascimento, 

pode rejeitá-lo no exercício de sua liberdade e autonomia.  

Assim sendo, não foi alterada a exigência do registro do nascimento 

constando apenas o nome da mãe. Claro está que o artigo não se aplica contra o pai 

que está configurado no registro, se o filho foi concebido na constância do 

casamento ou da união estável, pois a declaração ao registro público do nascimento 

não se enquadra na definição estrita de reconhecimento da paternidade. Entretanto, 

quando o registro tem apenas maternidade declarada, aplica-se a Lei nº 8.560/1992, 

que trata da investigação oficiosa de paternidade intentada pelo Ministério Público (é 

conhecida sob essa denominação, porque resulta de ato de ofício).  

A partir da análise desses marcos conceituais e legais e tendo-os como base, 

no direito brasileiro não há espaço para afirmação da primazia ou da exclusividade 

da origem genética, o que ainda seria pior, para determinar a paternidade, que é 

mais que um dado da natureza, pois é um complexo de direitos e deveres que se 

atribui a uma pessoa em razão do estado de filiação seja ele consangüíneo ou não.  

Por mais que se pretenda determinar uma paternidade pela via do laço 

biológico, tal liame jamais conseguirá impor que o genitor se torne pai, e os 

operadores brasileiros do direito já deveriam ter entendido isso. A Constituição 

brasileira de 1988 e o ECA já consideram a paternidade em seu sentido mais 

profundo e real. Tal sentido está acima dos laços sangüíneos. Um pai, mesmo 

biológico, se não adotar seu filho, jamais será o pai, mas mero genitor. Por isto, 

pode-se dizer que a verdadeira paternidade é adotiva, está ligada à função e resulta 

de uma escolha norteada pela autonomia da vontade, daí a importância em se fazer 

o planejamento familiar. Portanto, ela surge jungida ao deseja de ser pai ou ser mãe, 

enfim, de assumir a função paterna ou materna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A formação e o desenvolvimento de um indivíduo dependem muito dos 

elementos fundamentais recebidos, enquanto filhos, no âmbito familiar. O amor, o 

afeto, a educação e o acompanhamento dos pais são de primordial importância para 

que se desenvolva uma pessoa de caráter ilibado. Assim, uma criança fora do seu 

meio familiar não terá condições psicológicas de se desenvolver plenamente. 

Diante de uma sociedade desvinculada de apelos sociais, pode-se verificar 

que a família sofreu, e ainda sofre, inúmeras mudanças. A família pode ser 

constituída pelo casamento, pela união estável ou pela comunidade formada por 

qualquer um dos pais e seus descendentes, mas este rol é apenas exemplificativo, 

pois outras modalidades há. O que importa, sobremaneira, é que a família seja 

construída pelo amor, elemento este que dá ensejo à relação de convivência, com a 

demonstração do desejo de estar junto àquelas pessoas que formam a família. 

O presente trabalho analisou que o formato de família hierarquizada sofreu no 

decorrer do tempo profunda alteração, contendo, inclusive, alternância de algumas 

atribuições. Como exemplo, a emancipação feminina e o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho levaram-na a uma vida fora do lar. Essa inversão de 

prerrogativas fez com que o homem deixasse de ser o provedor exclusivo da família 

para passar a ser efetivo partícipe das atividades domésticas e familiares. 

Destarte, a família patriarcal foi perdendo espaço e dando lugar a outros tipos 

de organizações familiares. O contemporâneo baseia-se nos princípios afetivos dos 

indivíduos que fazem parte da sociedade familiar. 

A importância dada à temática escolhida se dá principalmente pelo fato de 

que a paternidade, hodiernamente, deve ser calcada muito mais no sentimento, 

prezando pelo valor constitucional dado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, na proteção integral da criança e do adolescente, em conformidade com o 

ECA, e também no princípio da isonomia. Afinal, ser pai ou ser mãe é uma função, 
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função fundamentada no afeto, daí por que se trata muito mais de uma decorrência 

cultural e educativa do que de um instinto ou de peculiaridade biológica. 

Por isso, do trabalho pode ser extraída a idéia de que a relação entre pai e 

filho não pode ser um dado puramente biológico, ela é vista atualmente como a 

realização de uma função em que se inclui o tratamento, a convivência familiar e tem 

o objetivo de proporcionar ao filho um desenvolvimento sadio, considerando assim a 

identidade de um para com o outro muito mais importante do que a descendência 

genética. 

Dessa forma, quando a criança tem a posse do estado de filho a paternidade 

socioafetiva torna-se irretratável, demonstrando ter no seio da família que a acolheu 

o tratamento dispensado a um filho e o reconhecimento pela família e pela 

sociedade a qual pertence do vínculo de filiação que se construiu por ato de 

vontade.. 

Logo, torna-se este o real sentido da paternidade jurídica: a possibilidade de 

oferecer ao filho, seja ele biológico ou acolhido como tal, o pleno desenvolvimento 

de uma formação biopsicossocial saudável, capaz de formar uma pessoa de bom 

caráter pessoal e social, respeitadora dos ditames constitucionais e do princípio da 

dignidade humana. 

A paternidade socioafetiva encontra embasamento na Constituição Federal de 

1988, visto que esta preceitua que todos os filhos são iguais independentemente de 

sua origem (art. 227, § 6º); quando prevê a adoção como forma de escolha afetiva, 

inserindo-a no plano de igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); reconhecendo a 

família formada por um dos pais e seus descendentes (família monoparental - art. 

226, § 4º), assim como a filiação adotiva, com a garantia da isonomia filial, 

independentemente de origem genética, constituindo prioridade absoluta da criança 

e do adolescente a observância do seu superior interesse pela família, pela 

sociedade e pelo Estado (art. 227, caput e § 6º). Além do texto da Carta Magna, o 

Código Civil de 2002 reproduziu dispositivos em consonância com a Lei Maior dando 

ênfase que não deve haver nenhuma designação discriminatória em relação às 

espécies de filiação. Não sendo possível revogar a filiação biológica e a adotiva, não 
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é também permitida a revogação da socioafetiva, amparada pelo art. 1.503, do 

referido Código. 

Portanto, deve haver a real existência de um vício de consentimento que 

macule o ato da perfilhação para que se possibilite a aceitação do pedido formulado 

em ação negatória ou anulatória da paternidade. Os laços criados pelo parentesco 

socioafetivo não podem ser desfeitos levianamente. Quando a relação paterno-filial 

for embasada em ato volitivo, sem a presença de qualquer vício, não se desfaz o 

vínculo criado pelo exercício da autonomia da vontade. Tal asseveração se 

consolida verdadeira por ser o liame entre pai e filho reconhecido como indissolúvel 

pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Cabe destacar que os conteúdos demonstrados não esgotam o assunto 

referente à desbiologização da paternidade, porém certamente contribuirão para 

ampliar o debate acerca da problemática extremamente interessante e atual em 

nossa sociedade. 
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